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 کشاورزان کندز:
طالبان و تفنگ داران 

غيرمسوول به حاصالت 
ما چشم دوخته اند

آيا معضل ديورند 
هيچ ربطی به تروريزم 

ندارد؟ 

پنج جلیقه انتحاری به دست آمده 
است.

افراد  »این  افزود:  طاهری  آقای 
تروریستی  شبکه  دستور  به 
همکاری  به  حقانی  سراج الدین 
پاکستان  استخباراتی  سازمان 
می خواستند به ادارات دولتی در 

شهر کابل حمله کنند.«
حالی  در  افراد  این  بازداشت 
کابل  شهر  که  می گیرد  صورت 
حمله  یک  شاهد  گذشته  جمعه 

و  طالبان  میان  آن  از  پس 
نیروهای امنیتی صورت گرفت 
پوسته  چندین  بر  طالبان  که 
ولسوالی  محلی  پولیس  امنیتی 
اندر حمله کردند. به گفته ی او، 
نیروهای  طالبان،  حمله  از  پس 
و  ملی  اردوی  ملی،  پولیس 
پولیس  کمک  به  ملی  امنیت 

بود  انتحاری  مهاجمان  گروهی 
حمله  چهار  آن،  جریان  در  که 
دو  و  پولیس  کننده، یک سرباز 

غیر نظامی کشته شدند.
هفت  گروه  نیز  چهارشنبه  روز 
به  انتحاری  مهاجمان  از  نفری 
ساختمان مرکزی والیت پنجشیر 
این  در  بودند.  کرده  حمله 
پولیس  مامور  یک  نیز  درگیری 

جان خود را از دست داد.
می گویند  ملی  امنیت  مسووالن 
که معموال در فصل بهار حمالت 
این  و  می شود  بیشتر  مخالفان 
را  آنها  ضعف  فصلی  حمالت 

نشان می دهد.

سنگینی  تلفات  و  رفتند  محلی 
را به طالبان وارد کردند.

که  افزود  دیسیوال  آقای 
پنج  درگیری  این  درجریان 
زخمی  نیز  محلی  پولیس 
مقداری  گفت  او  شده اند. 
دست  به  نیز  مهمات  و  سالح 

نیروهای امنیتی افتاده است.

می گویند  ملی  امنیت  منابع 
جریان  در  امنیتی  نیروهای 
شب  که  کابل  در  عملیاتی 
حمله  شد، شش  اجرا  چهارشنبه 
بازداشت  را  انتحاری  کننده 

کردند.
روز  بی بی سی،  از  نقل  به 
شفیق اهلل  جوزا،   ٩ پنجشنبه، 
طاهری سخنگوی ریاست امنیت 
ملی در یک نشست خبری گفت 
شب  عملیات  جریان  در  که 
تروریست ها  از  یکی  گذشته 
دیگرشان  تن  شش  و  کشته 

بازداشت شدند.
افراد  این  نزد  از  وی،  گفته  به 
مقداری سالح و مهمات از جمله 

یک  در  غزنی:  8صبح، 
درگیری میان طالبان و نیروهای 
امنیتی داخلی در ولسوالی اندر 
کشته  طالب   25 غزنی،  والیت 
زخمی  دیگرشان  تن  و17 

شده اند.
 محمد قاسم دیسی وال ولسوال 
درگیری  این  می گوید،  اندر 

طراحان حمله به کابل بازداشت شدند

 25 طالب در ولسوالی اندر غزنی کشته شدند
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وضعیت امنیتی شمال بدتر شده است

کرزی:
 برخی از کشورها از روند صلح

 استفاده ابزاری می کنند

ایران: 
جمهوری عشق

 و حال

می گویند  آلمان  ارتش  مقام های 
زیر  ساحه  در  امنیتی  وضعیت  که 
افغانستان  ماموریت آنها در شمال 
بدتر از آن است که تصور می شد. 
تهاجم   و  سوءقصدها  شمار 
به سال  شورشیان در شمال نسبت 
گذشته میالدی 25 درصد افزایش 

یافته است.
برینکمن،  راینر  دویچه وله،  گزارش  به 
معاون ستاد رهبری ارتش آلمان در شهر 
امنیتی شمال  اوضاع  از وخامت  پوتسدام 
افغانستان خبر داده است. براساس آماری 
که او ارایه کرده، در سال گذشته 1228 
گرفته  افغانستان صورت  شمال  در  حمله 
که نسبت به سال قبلش 241 مورد بیشتر 

است.
در  امنیتی  حوادث  شمار  این  از  پیش 
گزارش  مورد   100٩ افغانستان  شمال 
را  آمار  این  آلمان  ارتش  اما  بود،  شده 
مقام های  است.  کرده  اصالح  جدیدا 
در  طالبان  که  گفته اند  آلمانی  نیروهای 

دره  چهار  ولسوالی  مانند  ناآرام  مناطق 
بیشتری  قدرت جنگی  کندز،  در والیت 

کسب کرده اند.
اما عبداهلل تلوار، آمر امنیت والیت کندز 
امنیتی،  مشکالت  سلسله  یک  تایید  با 
چالش  هیچ گونه  که  می دهد  اطمینان 
بزرگ امنیتی در این والیت وجود ندارد. 
به گفته او، کندز بخشی از افغانستان است 
و ناامنی گاه گاهی وجود دارد، اما »امنیت 

والیت کندز کامال اطمینانی است.«
حوادث  افزایش  که  گفته  برینکمن 
منطقی  »پیامد  افغانستان  شمال  در  امنیتی 
به  امنیتی  مسوولیت های  واگذاری 
به  او،  گفته  به  است.«  افغان  نیروهای 
نیروهای  توسط  مسوولیت ها  عهده گیری 

را  طالبان  عکس العمل  داخلی،  امنیتی 
امنیتی  مسوولیت های  است.  برانگیخته 
کامل  صورت  به  تقریبا  افغانستان  شمال 
و  است  داخلی  امنیتی  نیروهای  عهده  به 
نیروهای آلمانی تنها نقش حمایتی دارند.

به  اعتماد  مورد  در  رسانه ها  گزارش  
نیروهای امنیتی افغانستان نگران کننده اند. 
نیروهای پولیس  این گزارش ها،  براساس 
با  مشترک  عملیات  یک  در  افغانستان 
از  می،  ماه  اوایل  در  آلمانی  نیروهای 
برینکمن  کرده اند.  فرار  جنگ  صحنه 
گفت چیزی که در پیوند به این قضیه در 

رسانه ها نشر شده، واقعیت دارد.
در درگیری چهارم می در والیت بغالن 
کوماندویی  ویژه  نیروی  سرباز  یک 
آلمان کشته و یک تن دیگر زخمی شد. 
»عقب نشینی  جمله  کاربرد  از  برینکمن 
حمله  پی  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
گزارش  روزنامه ها  توسط  که  طالبان« 
گفت:  صرفا  او  کرد.  خودداری  شده، 
افغان  امنیتی  نیروهای  تاکتیکی  »رفتار 
متفاوت از چیزی بود که ما انجام دادیم.«
ادامه در صفحه ۲
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تسلیم ترور و وحشت نشوید
سازمان های  دفاتر  روزها  این  طالبان، 
بشردوستانه بین المللی را هدف قرار می دهند. در 
تازه ترین مورد، این گروه به دفتر کمیته بین المللی 
صلیب سرخ در شهر جالل آباد حمله کرد. پیش از 
حمله  مورد  مهاجرت  بین المللی  سازمان  دفتر  این 
به  حمله  طالبان  گرچه  گرفت.  قرار  تروریستی 
به دوش  را  جالل آباد  شهر  در  سرخ  صلیب  دفتر 
طالبان،  از  غیر  که  است  روشن  اما  نگرفته اند، 
از  برخی  ندارد.  اختیار  در  انتحاری  دیگری  گروه 
القاعده  پاکستانی و متحدان  گروه های تروریستی 

فعالیت می کنند.  به حمایت طالبان  نیز 
بنابراین سکوت طالبان در مورد حمله تروریستی 
موضع گیری  یک  جهانی،  سرخ  صلیب  دفتر  به 
به  سرخ،  صلیب  بین المللی  کمیته  است.  سیاسی 
فعالیت  افغانستان  در  بشردوستانه  انگیزه های 
قربانیان  مداوای  بر  عالوه  سازمان  این  می کند. 
گفته  می کند.  کمک  نیز  جنگی  اسیران  به  جنگ، 
در  سرخ،  صلیب  بین المللی  کمیته  که  می شود 
تا جنگجویان  فراهم کرده  را  موارد مختلف زمینه 
داشته  مکاتبه  خانواده های شان  با  طالبان،  زندانی 

باشند. 
در  که  را  طالب  زندانیان  نامه های  سرخ  صلیب 
بودند،  زندانی  بین المللی  نیروهای  زندان های 
اداره  هم چنین  می رساند.  خانواده های شان  به 
جنگجویان  برای  حتا  سرخ،  صلیب  بین المللی 
داده اند،  از دست  را  بدن خود  اعضای  که  طالبان 
طالبان  گروه  اما  می سازد.  مصنوعی  دست وپای 
به  انسانی،  مالحظه  نوع  هر  نظرداشت  در  بدون 
کردند  حمله  سرخ  صلیب  بین المللی  سازمان  دفتر 
و به آن آسیب رساندند. این امر نشان می دهد که 
برای  آنان،  متحد  تروریستی  گروه های  و  طالبان 
هیچ  پای بند  کشتار،  راه اندازی  و  وحشت  ایجاد 
به  برای رسیدن  هر وسیله ای  از  و  نیستند  اصلی 
صلیب  دفتر  به  حمله  می کنند.  استفاده  هدف  این 

سرخ جهانی هیچ توجیهی ندارد. 
صلیب سرخ نه مربوط به نیروهای ایتالف بین المللی 
ضدترور است و نه مانند سازمان پیمان اتالنتیک 
شمالی، اهداف نظامی دارد. صلیب سرخ با اهداف 
و  می کند  فعالیت  انسانی،  و  بشردوستانه  کامال 
محروم  خدمات رسانی اش  از  را  جنگجویان  حتا 
تروریستی  گروه های  و  طالبان  هدف  نمی سازد. 
از راه اندازی حمالت تروریستی و انتحاری، ایجاد 
با  می خواهند  تروریست ها  است.  وحشت  و  رعب 
بین المللی را  هراس آفرینی، کارمندان سازمان های 
بترسانند و مانع فعالیت شان در افغانستان شوند. 
اهداف  از  یکی  افغانستان،  دوباره  کردن  منزوی 
دلیل  همین  به  است.  تروریستی  گروه های  عمده 
مهاجرت  جهانی  سازمان  دفتر  به  هم  که  است 
اما  بین المللی.  سرخ  صلیب  هم  و  می کنند  حمله 
نباید  سرخ،  صلیب  چون  جهانی ای  سازمان های 
سازمان  شوند.  تروریست ها  ترس آفرینی  تسلیم 
در  که  است  کرده  اعالم  سرخ  صلیب  بین المللی 
شهر  در  دفترش  به  تروریستی  حمله  به  واکنش 
به طور  افغانستان  در  را  فعالیت هایش  جالل آباد، 

موقت متوقف کرده است. 
سر  از  را  فعالیت هایش  جهانی  سرخ  صلیب  باید 
سر  تروریست ها  به  نباید  سازمان  این  بگیرد. 
بساط  برچیدن  هدف  به  تروریست ها  کند.  خم 
دفاتر  به  افغانستان،  از  بین المللی  سازمان های 
سرخ  صلیب  می کنند.  حمله  سازمان ها  این 
به  تروریست ها  که  دهد  اجازه  نباید  بین المللی، 
فعالیت های  سازمان  این  اگر  برسند.  هدف شان 
انسان دوستانه اش را متوقف کند، تروریست ها به 
هدف شان می رسند. نباید در برابر وحشت آفرینی 
بین المللی  سرخ  صلیب  زد.  زانو  تروریزم  و 
به  قاطعی  پاسخ  فعالیت هایش،  سرگیری  از  با 

بدهد. تروریست ها 

زنگ اول


و دو غیرنظامی کشته شدند. هم چنین 
هفده نفر دیگر زخم برداشتند.

از  جوینده  احمد  میر  این حال،  با 
پیشین  عضو  و  سیاسی  کارشناسان 
با  گفتگو  در  نمایندگان،  مجلس 
فعالیت  توقف  از  8صبح،  روزنامه 
کمیته  بین المللی صلیب سرخ به عنوان 
نهادهای  دیگر  برای  خطری  زنگ 
که  می گوید  نامبرده  کمک  رسان 
صلیب  کمیته  فعالیت  توقف  با 
نیز  امدادی  نهادهای  دیگر  سرخ، 
خواهند  محدود  را  فعالیت های شان 
»نقشی  گفت:  جوینده  آقای  کرد. 
بین المللی صلیب سرخ  کمیته  که  را 
تروریستان  که  را  حمالتی  و  داشت 
انجام  جالل آباد  در  دفترش  باالی 
است  خطری  زنگ  مطمینا  دادند، 
در  که  خیریه ای  نهادهای  تمام  برای 

افغانستان فعالیت می کنند.«
حمالت  به  توجه  با  جوینده  آقای 
بین المللی  کمیته  و  دفاتر  بر  طالبان 
بین المللی  سازمان  و  سرخ  صلیب 
حمالت  این  می گوید  مهاجرت، 
به منظور کم رنگ ساختن فعالیت های 
غیرامدادی  و  امدادی  نهادهای 
میراحمد  است.  گرفته  صورت 
خروج  مساله  که  می افزاید  جوینده 
کشور،  از  بین المللی  نیروهای 
آینده  ریاست جمهوری  انتخابات 
در  جدید  حکومت  شکل گیری  و 
تروریستی  گروه های  پاکستان، 
تا  واداشته  را  طالبان  جمله  از 
نهادهای  علیه  را  فعالیت های شان 

بین المللی بیشتر سازند.
در همین حال، سازمان عفو بین الملل 
کشور  در  درگیر  گروه های  از 
خواسته تا حمله به کارمندان نهادهای 
این  کنند.  متوقف  را  امدادرسان 
سازمان با انتشار اعالمیه ای افزوده که 
نهادها،  این  به  نظامی  نیروهای  حمله 
جرایم جنگی به حساب می آید و باید 

فورا متوقف شود.
ارادون  اسابیل  بی بی سی،  از  نقل  به 
بین الملل  عفو  آسیایی  بخش  معاون 
صلیب  مانند  »نهادهایی  است:  گفته 
ماموریت  تا  باشند  قادر  باید  سرخ، 
جان  نجات  قبال  در  را  خطیرشان 
و  ترس  بدون  دهند.  انجام  مردم 
دهند.  انجام  را  کارشان  خشونت 
به  توهین  کارمندان  این  به  حمله 

انسانیت تلقی می شود.«
و  کارمندان  به  حمله  ارادون  آقای 
جنگی  جرایم  را  امدادرسان  دفاتر 
خواند و گفت عامالن حمله به دفتر 
کمیته صلیب سرخ درشهر جالل آباد 
باید شناسایی و با همکاری نهادهای 
معیارهای  با  حقوقی،  بین المللی 

بین المللی محاکمه شوند.
»حمالت  که  کرده  تاکیده  ارادون 
براساس  امداد  کارمندان  به  عمدی 
و  ممنوع  اکیدا  بین المللی  قانون 
می شود.  محسوب  جنگی  جرایم 
باید  مسلح  گروه های  سایر  و  طالبان 
را  امدادرسانی  مراکز  به  حمله  فورا 
ممنوع اعالم کنند. زیرا تعداد زیادی 
از افغان ها در این کشور به گروه های 

امداد نیازمند هستند.«
افغانستان  که  است  کرده  تصریح  او 
را  بین المللی  شاخص های  بدترین 
برای  مردم  و  دارد  صحت  زمینه  در 
دسترسی به مراکز صحی با مشکالت 

زیادی روبه رو هستند.
به گفته این مقام عفو بین الملل، حمله 
زمینه  می تواند  امداد  کارمندان  به 
صحی  کارمندان  به  مردم  دسترسی 
مناطقی  به خصوص در روستاها و  را 
که جنگ در آن جریان دارد، دشوار 

سازد.

فعالیت  توقف  با  کابل:  8صبح، 
سرخ،  صلیب  بین المللی  کمیته  
که  می گویند  کارشناسان  از  برخی 
امدادی  نهادهای  دیگر  است  ممکن 
و  ناامنی ها  گسترش  به دلیل  نیز 
و  دفاتر  گرفتن  قرار  هدف  از  ترس 
تروریستان،  توسط  کارمندان شان 
افغانستان  در  فعالیت  ادامه ی  از 
کارشناسان  این  کنند.  خودداری 
بین المللی  کمیته   فعالیت  توقف  از 
خطر«  »زنگ  به عنوان  سرخ  صلیب 
یاد  امدادی  نهادهای  دیگر  برای 

کرده اند.
صلیب  بین المللی  کمیته  مسووالن 
که  کردند  اعالم  جمعه  روز  سرخ، 
از  یکی  به  تروریستان  حمله  از  پس 
دفاتر این سازمان در شهر جالل آباد، 
فعالیت های کمیته صلیب سرخ  تمام 

در افغانستان متوقف شده است.
کمیته  سخنگوی  رحیمی،  حسیب 
بین المللی صلیب سرخ در افغانستان، 
است:  گفته  بی بی سی  با  گفتگو  در 
جالل آباد،  دفتر  به  حمله  از  »پس 
تصمیم بر این شد که این دفتر مسدود 
شود و سایر فعالیت های کمیته صلیب 
سرخ در تمام افغانستان به طور موقت 

متوقف گردد.«
دفتر کمیته  روز چهارشنبه، 8 جوزا، 
شهر  در  سرخ  صلیب  بین المللی 
ننگرهار،  والیت  مرکز  جالل آباد، 
قرار  حمله  مورد  تروریستان  توسط 
محلی،  مقام های  به گفته ی  گرفت. 
مواد  انتحاری  بمب گذار  یک 
داشت،  همراه  به  که  را  منفجره ای 
سرخ  صلیب  ساختمان  مقابل  در 
منفجر کرده و بعد دو فرد مسلح وارد 
ساختمان شدند. در نتیجه تبادل آتش 
در  امنیتی  نیروهای  و  مهاجمان  بین 

محل، دو مهاجم کشته شدند.
صلیب  بین المللی  کمیته  سخنگوی 
این رویداد، یک  سرخ گفته که در 
نگهبان دفتر کمیته صلیب سرخ کشته 
و یک کارمند خارجی و دو کارمند 
سطحی  به طور  آن  دیگر  داخلی 
در  را  حمله  این  او،  شدند.  زخمی 
طول فعالیت کمیته بین المللی صلیب 
توصیف  بی سابقه  افغانستان  در  سرخ 

کرده است.
از  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته 
جمله نهادهای امدادی بی طرف است 
کمک  جنگ  قربانیان  به  عمدتا  که 
نزدیک  بین المللی  نهاد  این  می کند. 
افغانستان  در  که  است  سال  سی  به 
فعالیت های  از  می کند.  فعالیت 
سرخ،  صلیب  بین المللی  کمیته 
گروه  جمله  از  تروریستی  گروه های 
نهاد  این  گرفته  اند.  بهره  نیز  طالبان 
و  داخلی  کارمندان  هزارو هشت صد 
خارجی در افغانستان دارد که عمدتا 

در هفده والیت ناامن فعالیت دارد.
عرضه  جنگی،  اسیران  به  کمک 
معلوالن،  به  توان بخشی  خدمات 
جنگ،  قربانیان  به  صحی  خدمات 
غیرغذایی،  و  غذایی  مواد  توزیع 
و  داخلی  بی جاشدگان  به  کمک 
فعالیت های  از  آبرسانی  خدمات 
سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته  عمده 

در افغانستان است.
جمعه،  روز  که  است  حالی  در  این 
بین المللی  سازمان  دفتر  جوزا،  سوم 
مهاجرت نیز در کابل مورد حمالت 
تروریستان قرار گرفت. در این حمله 
پنج انتحارکننده به دنبال یک انفجار، 
بین المللی  سازمان  دفتر  ساختمان 
دادند  قرار  هدف  مورد  را  مهاجرت 
و نزدیک به هشت ساعت با نیروهای 
حمله  این  در  شدند.  درگیر  امنیتی 
پولیس  مامور  یک  به شمول  تن  سه 

فعالیت صلیب  سرخ
متوقف شد

کشت زارها،  بر  داروپاشی  و  کرده اند 
عمال جریان دارد.

گفت:»هرچند  8صبح  به  فیضی  آقای 
درکمپاین مجادله با ملخ که چندی پیش 
راه اندازی  والیت  این  ولسوالی   8 در 
شد، ولسوالی های دشِت قلعه، ینگی قلعه 
و چاه آب تحت پوشش قرارگرفته بود، 
نباتات  کشت زارهای  سبزشدن  با  اما 
ازتاجیکستان  ملخ ها  این  نخود  و  زغیر 

هجوم آورده اند.«
مدیر حفاظت از نباتات ریاست زراعت 
والیت تخار از مردم این ولسوالی ها نیز 
دولت  با  ملخ  با  مبارزه  در  تا  خواست 
جلو  کامل،  به گونه ی  تا  شوند  همکار 

این آفت گرفته شود.

و   زخمی  دیگر  تن  سه  و  کشته  تن 
بازداشت شده اند.

در  دیگر  طالب  سه  همین گونه، 
کندز،  والیت  امام صاحب  ولسوالی 

توسط پولیس بازداشت شده اند.
بر  حمله،  که  گفت  تلوار  عباداهلل 

طالبان ادامه خواهد یافت.
او گفت که پولیس در این عملیات 
یک میل پیکا، یک میل راکت انداز 
دست  به  نیز  جنگ افزارها  دیگر  و 

آورده است.

در  پولیس  که  را  اتهام  این  »من  گفت: 
جریان این آتش باری فرار کرده است، 

رد می کنیم.«
در  آشکاری  بهبود  نیز  جاری  سال  در 
وضعیت امنیتی افغانستان دیده نمی شود. 
میالدی  روان  سال  نخست  ماه  سه  در 
250 حادثه امنیتی در شمال کشور ثبت 
شده است که در مقایسه با همین دوره 
نشان  را  کاهش   2012 سال  در  زمانی 

می دهد.
قصدها  سو  و  حمالت  مجموعی  شمار 
افغانستان  سراسر  در   2012 سال  در 
برخالف  که  است  بوده  مورد   31182
وضعیت در شمال کشور نسبت به سال 
است.  یافته  کاهش  درصد   3.4 قبلش 
تنها چهار درصد از مجموع این حوادث 

امنیتی مربوط به شمال است.

شماری از کشاورزان  8صبح، کندز: 
دشت ِقلعه،خواجه غار،  ولسوالی های 
تخار،  والیت  چاه آب  و  ینگی قلعه 
برکشت زارهای شان  ملخ ها  ازهجوم 

شکایت دارند.
کشاورزان  این  از  یکی  نظیف اهلل، 
تاجیکستان  از  ملخ ها،  این  می گوید 
با  که  یادشده  ولسوالی های  به 
تاجیکستان هم مرز است، آمده و برخی 
را  »نخود«  و  »زغیر«  ازکشت زارهای 

خورده اند.
فیضی  عبدالرووف  درهمین حال، 
مدیرعمومی حفاظت از نباتات ریاست 
زراعت والیت تخارمی گوید که برنامه 
آغاز  را  طبیعی  آفِت  این  با  مبارزه 

8صبح، کندز: مقام ها در فرماندهی 
سه  می گویند،  کندز  والیت  پولیس 
طالب در پی حمله ی هوایی نیروهای 
ولسوالی  در  داخلی  امنیتی  ویژه ی 
تن  سه  و  شده  کشته  ارچی  دشت 

دیگر آنان بازداشت شده اند.
فرماندهی  امنیت  آمر  تلوار،  عباداهلل 
که  می گوید  کندز  والیت  پولیس 
پی  در  شب،  پنج شنبه  طالبان  این 
داخلی  ویژه ی  نیروهای  حمله ی 
سه  آیساف،  نیروهای  همکاری  به 

همچنان  آلمانی  نیروهای  مقام  این   
گفت که این عملکرد پولیس افغانستان، 
با  آلمانی  نیروهای  همکاری  بر  تاثیری 
افغان ها ندارد. او افزود: »ما دلیلی نداریم 
که به اعتماد و همچنان اراده افغان ها به 

جنگ )با شورشیان( شک کنیم.«
الگماینه«  »فرانکفورتر  آلمانی  روزنامه 
این  در  که  است  داده  گزارش  قبال 
از  پس  افغانستان  پولیس  قطعه  حادثه 
»عجوالنه«  صورت  به  طالبان  حمله 
متفرق شده است. براساس این گزارش، 
در حالی که سربازان ویژه کوماندویی 
نیروی  بوده اند،  درگیر  طالبان  با  آلمان 
افغانستان در فاصله دورتری در  پولیس 

جای امن موضع گرفته بود.
پولیس این گزارش ها را رد کرده است. 
جاوید بشارت، سخنگوی پولیس بغالن 

شکایت دهقانان تخار از هجوم ملخ

سه طالب کشته و شش طالب دیگر
 بازداشت شدند

}ادامه از صفحه 1{

وضعیت امنیتی شمال ...

ابتدا کارش را به عنوان مشاور فرستاده 
متحد  ملل   سازمان  سرمنشی  خاص 
سپس  کرد.  آغاز  افغانستان،  برای 
و  شد  کرزی  جمهور  رییس  مشاور 
بعد از آن به عنوان وزیر مالیه منصوب 
گردید. اقای احمدزی ریاست دانشگاه 
کابل را به عهده گرفت. و بعد از حدود 
کناره گیری  دانشگاه،  در  دو سال کار 

کرد. 
انتخابات  در  احمدزی  غنی  اشرف 
خود   2009 سال  جمهوری  ریاست 
کرد  ریاست جمهوری  پست  نامزد  را 
بیشترین  که  بود  نامزدی  چهارمین  و 
عنوان  به  او  از  آورد.  بدست  را  آرا 
برنامه های  خود  مبتکر  و  طراح  یک 

اقتصادی نام برده می شود.

داکتر  از  کابل:  8صبح، 
احمدزی  غنی  اشرف 
انتقال  کمیسیون  رییس 
به  امنیتی،  مسوولیت های 
عنوان یکی از متفکران بزرگ 
 9 پنجشنبه،  روز  شام  جهان، 
شد.  ستایش  کابل  در  جوزا، 
شماری  که  مراسمی  این  در 

ادارات حکومتی و  ارشد  از مسووالن 
غیرحکومتی نیز حضور داشتند. 

بریتانیایی  مجله  نظرسنجنی  براساس 
پراسپکت، داکتر اشرف غنی احمدزی 
سال  در  جهان  متفکر  صد  میان  از 
2013، جایگاه دوم را بخود اختصاص 

داد.
 1328 سال  در  که  احمدزی  آقای 
خورشیدی در یک خانواده کوچی به 
دنیا آمده است، از جمله سیاستمداران 
شناخته شده افغانستان می باشد. اشرف 
مردم شناسی  رشته  در  احمدزی  غنی 
نهادهای مهم  دکترا دارد و سال ها در 
کار  جهانی  بانک  جمله  از  بین المللی 

کرده است.
آقای احمدزی پس از شکست طالبان، 

ستایش از اشرف غنی احمدزی به عنوان 
متفکر بزرگ جهان

}از صفحه 1{
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 حکیم مختار

برخی از کشورها از روند صلح
استفاده ابزاری می کنند

کرزی:
3 سال هفتم   شماره مسلسل 1659    شنبه 11 جوزا 1392     

صحنۀ ششم
مکان: بیرونی

راوی:
رفیقش  با  ناوقت  و  وقت  روز  هر  احمد  برادرم  ـ 
ناوقت  شب  یگان  حتّی  می رفت.  چکر  به  خلیل، 
اما  می پرسید،  بعضی وقت ها  پدرم  می آمد.  به خانه 
یاد  برادر کالنم  از  همیشه  و  نمی پرسید  زیاد  مادرم 
می کرد. هیچ چیزی به احمد نمی گفت و نسبت به او 

یک نوع بی اعتنا شده بود.
* * *

)خلیل با احمد در کوچه در حالت راه رفتن کمی با 
حالت کش دار صحبت می کند.(

خلیل:
ـ احمد بیا مه همرای یک نفر دربارۀ تو گپ زدیم. 
الال  ره  او  کلگی  ما  که  اس  آدم  خوب  ایقدر  او 
اس  آدم  ایقه خوب  می ریم.  پیشش  امروز  می گیم. 
که نگو! هر چیزی که بخوایی برت می ته. کار هم 

برت می ته.
احمد: )با تعجب(

ـ خو؟!
خلیل: )با شوق و حالت تعریف(

ـ ها بیا، کریم الال، ایقه خوب آدم اس. هر کسی که 
همرای او کار کنه خوار نمی شه.

حامد کرزی رییس جمهور کشور، از مداخله خارجی ها 
در روند صلح خبر داده می گوید که برخی از کشورها 
برای  ابزاری  به عنوان  افغانستان  در  صلح  تالش های  از 

رسیدن به اهداف شان استفاده می کنند.
آقای کرزی که روز پنج شنبه، 9 جوزا، در چهارمین روز 
می گفت،  سخن  روستاها  انکشافی  شوراهای  کنفرانس 
از  برخی  با  مالقات  در  این سو  به  چندی  از  که  افزود 
مقام های خارجی به حقایقی دست یافته که نشان می دهد 
از تالش های صلح  ابزاری  استفاده  خارجی ها در تالش 
پنج  »چهار-  گفت:  کرزی  آقای  هستند.  افغانستان  در 
با  ما  خارجی،  مالقات های  البالی  از  که  می شود  ماه 
ما  طرف  یک  از  اگر  پی  برده ایم.  و  برخورده  حقایقی 
برایش هر گونه تالش می کنیم،  آرزوی صلح داریم و 
از  از سوی دیگر کشورهای دور و نزدیک می خواهند 
این آرزوی ما به حیث وسیله رسیدن به اهداف خودشان 
استفاده کنند. ولی ما پی  برده ایم و بسیار به احتیاط قدم 

می گذاریم.«
صلح  به  افغانستان  مردم  که  کرد  تاکید  رییس جمهور 
او  به گفته ی  به خارجی هایی که  و  یافت  دست خواهند 
هشدار  هستند،  صلح  روند  از  ابزاری  استفاده  تالش  در 
داد که در صورت عدم همکاری شان، در مشوره با مردم 
افغانستان آنان را رسوا خواهد کرد. او هم چنین گفت که 
مداخله بیرونی ها در تالش های صلح، باعث کندی این 

روند شده است.
رییس جمهور کرزی در این کنفرانس جنگ جاری در 
گفت،  و  خواند  خارجی ها  سود  به  جنگی  را  افغانستان 
جنگ  خارجی ها  علیه  که  مدعی اند  طالبان  گرچند 
امنیتی  نیروهای  این جنگ مردم و  اما قربانیان  می کنند، 

سایت های انترنتی دری و پشتوی دویچه وله:
 www.dw.de/dari

www.dw.de/pashto

مطالب دویچه وله را در فیسبوک بخوانید:
http://www.facebook.com/dw.dari

http://www.facebook.com/dw.pashto

به ما ایمیل بفرستید:
dari@dw.de

 Pashto@dw.de

برنامه های بشنو بیاموز را می توانید روی امواج 90.5 اف ام و 93.5 اف ام بشنوید

شماره پیام گیر ما: 0049228429164806

احمد:
ـ خی برو که بریم.

خلیل: )با دستش اشاره می کند.(
ـ اینی سرایه می بینی؟

احمد:
ـ ها می بینم.

خلیل:
ـ کریم الالیم همیجه اس. بیا تو همیجه دان دروازه 

باش مه اول برم ببینم.
)خلیل دروازه آهنی را تک تک می کند.(

صدای پشت دروازه:
ـ کیس؟
خلیل:

ـ مه استم خلیل، واز کو دروازه ره.
)دروازه آهنی باز می شود و خلیل سالم می کند.(

ـ سالم قدوس، کریم الال اس؟
)خلیل داخل می شود.(

قدوس:
ـ ها، اس.

کریم  پیش  که  می کند  راهنمایی  را  خلیل  )قدوس 
برود.(

خلیل:
ـ سالم کریم الال آوردمش.

)کریم روی چوکی نشسته است.(
کریم:

ـ کو، کجاس؟

افغانستان هستند. رییس جمهور گفت: »واضح است که 
برای  جنگ  بلکه  نه،  خارجی ها  علیه  جنگ  این جا  در 
خارجی ها است. در این جا حمله باالی خارجی نه، بلکه 
حمله باالی مردم افغانستان و برای منفعت بیرونی است. 
اگر چنین نباشد چرا باالی فرزند مسلمان حمله صورت 
افزایش تلفات نظامیان در  ابراز داشت که  او  می گیرد.« 
خارجی ها  علیه  که جنگ  می دهد  نشان  اخیر،  سال  سه 

جریان ندارد.
روسیاهی به زغال می ماند

حامد کرزی در بخشی از سخنان خود طرف های جنگ 
را مورد خطاب قرار داده گفت که جنگ در افغانستان 
خاتمه خواهد یافت، اما روسیاهی آن باقی خواهد ماند. 
به  روسیاهی  و  می گذرد  »زمستان  گفت:  کرزی  آقای 
زغال می ماند. زغال خود را بشناسد هر کسی که است، 
چه خارجی هایی که خوشبختی افغانستان را نمی خواهند 
و ]چه کسانی[ در همسایگی ما هستند و چه دور هستند 
و یا افغان هایی که از نادانی با آن ها کار می کنند در جمع 

زغال حساب می شوند.«
پیمان  امضای  مورد  در  کرزی  رییس جمهور  هم چنین 
امنیتی با ایاالت متحده امریکا نیز اشاراتی داشت و گفت 
تا زمانی که صلح در افغانستان تامین نشود، این پیمان امضا 
از  قبل  را  پیمان  این  امضای  کرزی  آقای  شد.  نخواهد 
رسیدن به صلح، برای مردم افغانستان خطرناک توصیف 
با  امنیتی  قرارداد  امضایی  شک  »بدون  گفت:  او  کرد. 
پایگاه  افغانستان  از  آن ها  است،  افغانستان  نفع  به  امریکا 
نظامی می خواهند، ما این کار را همراه شان قبول داریم. 
اما، ما هم شرط داریم، شرط ما این است که اول باید در 
افغانستان  در  از آمدن صلح  پیش  بیاید،  افغانستان صلح 

امضای قرارداد امنیتی با امریکا به افغانستان خطر دارد.« 
امنیتی،  نیروهای  تجهیز  کشور،  در  صلح  تامین  تضمین 
ایجاد حکومت قوی و روشن شدن روابط ناتو و ایاالت 
از جمله شرایط  رییس جمهور کرزی  به گفته ی  متحده، 

دولت افغانستان برای امضای این پیمان است.
که  ندارد  تصمیم  فشار ها  وجود  با  گفت  رییس جمهور 
او  کند.  امضا  عجله  با  متحده  ایاالت  با  را  امنیتی  پیمان 
افزود: »فشار ها باالیم زیاد است، مطبوعات، کارشناسان 
به زودی  قرارداد  این  که  می گویند  گاه گاهی  مردم  و 
هدف  به  افغانستان  نکنیم  کار  دقت  به  اگر  شود.  امضا 
که  ببینید  دیورند  و  گندمک  معاهده  به  نمی رسد.  خود 
تاکید کرد که  او  به کدام بدبختی رساند.«  افغانستان را 
افغانستان در امضای پیمان امنیتی عجله ای ندارد و تالش 
گرفته  نظر  در  بیشتر  افغانستان  منفعت  آن  در  که  دارد 

شود.
کشورهای  از  برخی  که  گفت  رییس جمهور  هم چنین 
پایگاه های  افغانستان  در  که  دارند  تمایل  نیز  ناتو  عضو 

نظامی داشته باشند.
در کنفرانس شوراهای انکشافی روستاها، رییس جمهور 
اشاره  نیز  آینده  ریاست جمهوری  انتخابات  به  کرزی 
کرد و گفت که در برگزاری انتخابات از قانون اساسی 
کشور پیروی می کند. آقای کرزی از مردم خواست تا 
در انتخابات آینده در انتخاب رییس جمهور جدید خود 
دقت بیشتر داشته باشند و مطابق برنامه های نامزدها رای 

خود را استعمال کنند.
هم چنین او به رییس جمهوِر پس از خود نیز توصیه کرد 
و تالش  نگاه کند  نظر  از یک  افغانستان  مردم  تمام  که 

گفت:  او  نگیرد.  قرار  خارجی ها  فشار  تحت  تا  کند 
»رییس جمهور آینده افغانستان تمام مردم را به یک دیده 
بنگرد و به آزادی مطبوعات به عنوان یک چراغ احترام 

داشته باشد.«
قرار  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  دور  سومین 
برگزار  آینده خورشیدی  سال  شانزدهم حمل  در  است 
شود. این انتخابات که هم زمان با خروج کامل نیروهای 
سرنوشت ساز  می شود،  برگزار  کشور  از  بین المللی 

توصیف می شود.

خلیل:
ـ دان دروازه استاده.

کریم:
ـ برو بیاریش.

خلیل: )با آهستگی(
ـ خو به چشم.

ـ قدوس برو، او نفره صدا کو!
قدوس:

ـ خوو
قدوس: )با زبان تتله ای(

ـ او بیا دل بیا، خلیل می گه بیا!
به داخل دعوت می کند و هر دو  )قدوس احمد را 

پیش کریم می روند.(
احمد:
ـ سالم!

خلیل: )با چاپلوسی(
ـ کریم الال، ای همصنفی مه اس.

کریم:
ـ والیکم بیا بشی. او بچه، قدوس! بره میمان ما چای 

بیار. راستی چی می خوری؟
احمد:

ـ نی تشکر امو چای بس اس.
کریم:

ـ خلیل نگفتی نام ای همصنفیت چیس؟
خلیل:

ـ نامش...

احمد:
ـ نامم احمد اس؛ کریم الال.

)احمد وسط گپ خلیل می پرد.(
کریم: )با حالت مغرورانه(

ـ اِنه ناممه هم می فامی.
احمد:

ـ ها صاحب، خلیل برم گفت.
خلیل: )با لحن چاپلوسانه(

ـ ها، الال مه دربارۀ تو کِل چیزه گفتیم.
کریم: )با ناراحتی و غضب(

ـ چی؟ مه نگفتم که به هر کی دربارۀ  مه نگویی، هر 
کی که کار یا پیسه می خواست اول بیاریش، باز مه 

خودم گپ می زنم.
خلیل:

ـ نی صاحب ای آدم اطمینانی اس.
کریم: )با ناراحتی و غضب(

که  ببی  گمشو،  برو  باشه  بارت  آخری  دیگه  ای  ـ 
قدوس چی شد.

خلیل:
ـ خو به چشم.

کریم:
ـ خو چی کار می کنی؟

احمد:
ـ مکتب می رم.

کریم:
ـ تنا مکتب می ری؟ کار نمی کنی؟

نمایشنامه
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آیا معضل دیورند
هیچ ربطی به تروریزم ندارد؟

تحول جدید در حمالت طالبان
حمله بر صلیب سرخ

 آرش فراهی

 مختار مسرور

و  حق  حزب  ارشد  عضو  اتمر،  حنیف  آقای  گفتگوی 
عدالت با 8صبح، خواندنی بود. در این گفتگو آقای اتمر 
به سوال های گوناگون 8صبح در پیوند به مسایل مختلف 
پاسخ گفته بود. اما می خواهم در این نوشتار، به نظرشان 
محمدحنیف  آقای  بپردازم.  دیورند  معضل  مورد  در 
اتمر، وزیر داخله پیشین کشور، در مصاحبه اش با 8صبح 
با  معضل  این  که  است  گفته  دیورند  معضل  مورد  در 
تروریزم  اتمر،  آقای  به گفته  ندارد.  پیوندی  تروریزم، 
دیورند  معضل  اما  آمده،  به میان  تازه  که  است  مشکلی 

تاریخ شصت وچند ساله دارد. 
قدمت  دیورند،  معضل  که  نیست  تردیدی 
به نام  کشوری  آمدن  به وجود  با  دارد.  شصت وچندساله 
به میان آمد.  نیز  پاکستان در سال 1947، معضل دیورند 
سازمان  در  پاکستان  عضویت  درخواست  با  افغانستان 
ملل متحد در آن زمان مخالفت کرد. کابل در آن زمان 
اعالم کرد قراردادهایی که میان شاهان پیشین افغانستان 
بریتانیایی امضا شده است، دیگر اعتبار  و مقام های هند 

ندارد. 
پارلمان افغانستان نیز یک سال پس از تشکیل پاکستان، 
جمله  از  بریتانیوی  هند  با  شده  امضا  معاهدات  تمامی 
حال،  تا  زمان  همان  از  کرد.  ابطال  را  دیورند  معاهده 
دلیل  همین  به  است.  نپذیرفته  را  دیورند  خط  افغانستان 
دهه  از شش  بیش  دیورند،  معضل  می گوییم،  است که 
پیشینه دارد. اما این گفته آقای حنیف اتمر که این معضل 
هیچ ربطی با تروریزم ندارد، برخالف اطالعات و اسناد 
که  اتمر  آقای  این حرف  دیگر،  بیان  به  است.  تاریخی 
تروریزم پیوندی با معضل دیورند ندارد، زیاد واقع بینانه 

نیست.
اسناد و اطالعات تاریخی

پاکستان،  که  می دهد  نشان  تاریخی  اطالعات  و  اسناد 
افغانستان  ابزار علیه  بنیادگرایی مسلح به عنوان  همیشه از 
این پاکستان بود که در دهه پنجاه  استفاده کرده است. 
»نهضت  بنیادگرای  تشکیل  تازه  جریان  به  خورشیدی، 
جوانان مسلمان« پناه داد. این جریان که در آن زمان از 
سوی شماری از دانشجویان و استادان بنیادگرای دانشگاه 
پایه گذاری  افغانستان  چپ  جریان  با  مخالفت  در  کابل 
دامن  به  و  کرد  پیدا  مشکل  داوودخان  با  بود،  شده 

پاکستان افتاد. 
برخی از چهره هایی که بعدا به نام رهبران جهادی شناخته 
مسلمان  جوانان  نهضت  اصلی  پایه گذاران  از  شدند، 
این جریان،  به  پناه دادن  با  بودند. پاکستان در آن زمان، 
رهبران آن را تشویق به فعالیت های مسلحانه در افغانستان 
فعالیت های  از  برخی  زمان،  آن  در  جریان  این  کرد. 
مسلحانه را علیه حکومت داوودخان سازمان دهی کرد، 
حرکت ها  این  همه  مردمی،  پایگاه  نداشتن  به دلیل  اما 
تنظیم های  فرهنگی  ازشخصیت های  بسیاری  ماند.  ناکام 
جهادی در مورد چگونگی پناهنده شدن رهبران سازمان 
کشور  ابزاری  استفاده  و  پاکستان  به  مسلمان  جوانان 
میزبان از آنان، مطالب زیادی نوشته اند. این نوشته ها در 
حال حاضر در دسترس است و هر کسی که می خواهد 
آن  به  می تواند  آورد،  به دست  معلومات  مورد  این  در 

مراجعه کند.
استفاده ابزاری از نهضت جوانان مسلمان

بوتو،  علی  ذوالفقار  و  ضیاالحق  جنرال  تردید  بدون 
مسلمان  جوانان  نهضت  رهبران  ابروی  و  چشم  عاشق 
کشیدن  چالش  به  برای  جریان  این  از  آنان  نبودند. 
می دانند  همه  می کردند.  استفاده  داوودخان  حکومت 
قبال  در  انعطاف ناپذیری  و  تند  سیاست  داوودخان  که 
معضل دیورند داشت. پاکستانی ها با پناه دادن به مخالفان 
بنیادگرای او می خواستند که کابل، از موضعش در قبال 

معضل دیورند عقب نشینی کند. 
داوودخان  از  پاکستانی ها  بارها  که  می دهد  نشان  اسناد 
تفاهم  دیورند،  معضل  مورد  در  آنان  با  بودند  خواسته 
داوودخان  مخالفان  به  زمان،  آن  در  پاکستان  کند. 
و  بروند  زبان  عرب  کشورهای  به  که  بود  داده  اجازه 
کنند.  جمع آوری  اعانه  فعالیت های شان،  تمویل  برای 
و  بنیادگرا  همه  که  داوودخان  مخالف  جنگجویان 
از  بودند،  مصر  اخوان المسلمین  ایدیولوژی  از  متاثر 
امروز  می شدند.  داده  آموزش  پاکستانی  مربیان  سوی 
را رد  نظریه  این  تنظیم های جهادی،  اعضای  از  بسیاری 

حمالت طالبان وارد مراحل جدیدی شده است. طالبان 
افراد ملکی و بی گناه را سربریده بودند؛ بر اماکن دولتی 
کرده  حمله  دیپلوماتیک  ساحات  و  خارجی  دفاتر  و 
در  سرخ  جهانی صلیب  کمیته  دفتر  بر  حمله  اما  بودند، 
محافل  از  بسیاری  حمله  این  بود.  بی سابقه  ننگرهار، 
داد. مطابق کنوانسیون های  را تکان  بین المللی و داخلی 
جنوا، نه تنها که هیچ طرف درگیر جنگ حق ندارند بر 
سازمان های بشردوستانه ای مثل صلیب سرخ حمله کنند، 
بلکه در حفظ امنیت سازمان های بشردوستانه مسوولیت 
برای کمک های  نیز،  دارند. کمیته جهانی صلیب سرخ 

بشردوستانه در مناطق جنگی ساخته شده است. 
حمله  چندین  به  دست  طالبان  گذشته  هفته  دو  طی 
مهاجرت  بین المللی  سازمان  دفتر  به  زدند:  تروریستی 
سازمان ملل متحد )IOM( در کابل بر ساختمان والیت 
بین المللی  کمیته  دفتر  بر  نهایت  در  و  حمله  پنجشیر 
در  این  کردند.  حمله  جالل آباد  شهر  در  سرخ  صلیب 
حالی است که براساس گزارش های سازمان ملل متحد، 
براساس  است.  یافته  افزایش  افغانستان  در  ملکی  تلفات 
ملکی  افراد  کشتار  92درصد  مسوولیت  گزارش،  این 
افغان در یک سال گذشته، متوجه طالبان می باشد و فقط 
مسوولیت هشت درصد این رقم، به نیروهای بین المللی و 

نیروهای افغان برمی گردد. 
تغییر در اهداف طالبان در سال جاری به این معنا است که 
تاکتیک جنگی طالبان، معطوف به دهشت افگنی است و 
دفاتر خارجی،  تمام  به  این دهشت  ابعاد  برای گسترش 
حمله  بشردوستانه  سازمان های  و  دیپلوماتیک  اماکن 
افغانستان  در  سرخ  صلیب  دفتر  بر  حمله  کرد.  خواهند 
بشری  اصول  هیچ  به  طالبان،  که  است  این  نشان دهنده 
معتقد نیستند. دفتر صلیب سرخ جهانی، که از سال 1987 
تاکنون در افغانستان بیش از سه دهه فعالیت بشردوستانه 
دارد، برای اولین بار است که توسط طالبان مورد حمله 

تروریستی قرار می گیرد. 
اهمیت این مساله تا جایی است که کمیته صلیب سرخ 
جهانی به صورت فوری تمام فعالیت هایش را در افغانستان 
بین المللی صلیب سرخ  فعالیت کمیته  توقف  با  متوقف. 
در افغانستان، بخش زیادی از مردم از کمک های غذایی 
حالی  در  این  می شوند.  محروم  صحی  مراقبت های  و 
است که صلیب سرخ بی طرفی اش را در مدت بیش از 
زندانیان  با  افغانستان حفظ کرده است؛ حتا  سه دهه در 
نیز کمک های بشردوستانه کرده است. از جانب  طالب 
دیگر، مطابق کنوانسیون های جنوا، حمله بر سازمان های 
مقررات  خالف  جهانی،  سرخ  صلیب  مثل  بشردوستانه 

حاکم بر جنگ است. 
کنوانسیون های جنوا، از اهمیت خاصی در تاریخ حقوق 
بشردوستانه  بین الملل  حقوق  به خصوص  بین المللی 
سرخ  صلیب  کمیته  آن  براساس  که  است  برخوردار 

قرار  فشار  زیر  برای  زمان  پاکستان در آن  نمی کنند که 
استفاده  مسلمان  جوانان  نهضت  از  داوودخان،  دادن 
که  می خواست  زمان  آن  در  پاکستان  می کرد.  ابزاری 

داوودخان، در مورد معضل دیورند، کوتاه بیاید.
پیشینه فکر مداخله در افغانستان

فکر استفاده از بنیادگرایی دینی علیه افغانستان، از همان 
روزهای اول روی کارآمدن داوودخان، در ذهن نظامیان 
پاکستانی مطرح شده بود. محمودخان اچکزی یکی از 
رهبران معروف ملی گرای پشتون پاکستان، سال گذشته 
در یک سخنرانی در هوتل سرینای کابل گفت، با سقوط 
نظامیان  از  برخی  سلطنت و روی کارآمدن داوودخان، 
و سیاست مداران پاکستانی، ذوق زده شدند و گفتند که 
به وجود  افغانستان  در  مداخله  برای  بی نظیری  فرصت 

آمده است. 
و  نظامیان  از  برخی  اچکزی،  محمودخان  به گفته 
کردند  مطرح  را  فکر  این  پاکستانی،  سیاست مداران 
از  افغانستان  مردم  ذهن  در  که  سلطنت  سقوط  با  که 
برای  زمینه  بود،  برخوردار  مشروعیت  و  قداست  نوعی 
گسترش شورش و جنگ زیر نام مذهب به وجود آمده 
بود  افغانستان حاکم  در  نه کمونیزم  زمان  در آن  است. 
بنابراین  بودند.  فرستاده  را  نیروهای شان  نه شوروی ها  و 
هدف عمده پاکستانی ها از نظریه پردازی های این چنینی 
و حمایت همه جانبه از مخالفان داوودخان، زیر فشار قرار 

دادن کابل برای کوتاه آمدن روی مساله دیورند بود. 
لشکرکشی  و  ثور  هفت  کودتای  زیان بار  پیامد های 
شوروی ها به افغانستان، به پاکستان فرصت داد تا رهبری 
حمایت از مبارزات مسلحانه با اتحاد شوروی را به دوش 
سازمان  سرمنشی  ویژه  نماینده  کوردویز،  دیکو  گیرد. 
افغانستان، در سال های آخر حضور  امور  ملل متحد در 
که  است  نوشته  خاطراتش  کتاب  در  شوروی،  نظامی 
پاکستانی ها در کنفرانس ژنو نیز مساله دیورند را مطرح 
کردند و خواستار معامله با رژیم وقت کابل شدند. داکتر 
اشاره  این مساله  به  بعدا ها در سخنرانی هایش  نیز  نجیب 
کرد. مجموع این حرف ها نشان می دهد که پاکستان، تا 
توانسته از بنیادگرایی مسلح علیه افغانستان استفاده کرده 

است.
معضل دیورند و جنگ جاری

از  پاکستان  حمایت  عمده  دالیل  از  یکی  هم  حاال 
معضل  آنان،  متحدان  دیگر  و  حقانی  شبکه  طالبان، 
از  پاکستان  حمایت  می گویند  عده ای  است.  دیورند 
طالبان، صرف به دلیل معضل دیورند است و با حل این 
دانشمندان  طوری که  اما  می شود،  حل  مشکل  معضل، 
پدیده  تحلیل تک علتی یک  می گویند،  اجتماعی  علوم 
از  پاکستان  حمایت  است.  کاذب  اجتماعی،  و  سیاسی 
عوامل،  این  از  یکی  و  دارد  گوناگونی  عوامل  طالبان 
معضل دیورند است. عمده ترین دلیل این امر، گفته های 

رییس جمهور کرزی است. 
گفت  اخیرش  سخنرانی های  از  یکی  در  کرزی  آقای 
از  به صورت مستقیم و غیرمستقیم  بارها  پاکستانی ها  که 
او خواسته اند، با آنان روی معضل دیورند مذاکره کند. 
نیز  پاکستانی  روزنامه نگاران  و  سیاست مداران  از  برخی 
سخن  افغانستان  ناامنی  با  دیورند  معضل  رابطه  به  بارها 
هرج ومرج«  در  »سقوط  کتاب  در  احمدرشید  گفته اند. 
پیدا  راه حلی  دیورند  معضل  برای  اگر  که  است  نوشته 
می شد، احتمال این وجود داشت که پاکستان از حمایت 
طالبان دست بر می داشت. هم چنین موالنا فضل الرحمان، 
پدر  به عنوان  او  از  که  پاکستانی  معروف  سیاست مدار 
تا  گفت،   2006 سال  در  می شود،  یاد  طالبان  معنوی 
امنیت  افغانستان  نشود، در  زمانی که معضل دیورند حل 
با  دیورند،  معضل  که  می دهد  نشان  این ها  نمی آید. 

تروریزم بی ربط نیست.

جهانی یا حالل احمر به وجود آمد که در مناطق جنگی 
به قربان جنگ، سربازان مجروح و زندانیان کمک های 
نهاد  یک  جهانی،  سرخ  صلیب  می کند.  بشردوستانه 
باید  براساس کنسوانسیون های جنوا،  بی طرف است که 
سازمان  این  به  جنگ،  طرفین  جنگی،  شرایط  هر  در 
در  طالبان  اما  باشد.  محفوظ  آن  امنیت  گذشته  احترام 
افغانستان، بر دفاتر این سازمان در شرق افغانستان حمله 

کردند. 
برعهده  مستقیم  را  آن  مسوولیت  تاکنون  طالبان  هرچند 
نگرفته اند، اما نوعیت این حمله مشابه به حمالت طالبان 
این  دادن  نسبت  تاهنوز  طالبان  دیگر،  از جانب  و  است 
حمله به خود را تکذیب هم نکرده اند. بر این اساس، این 
شک به یقین بدل شده است که این حمله از سوی طالبان 

صورت گرفته است. 
صلیب  دفتر  بر  طالبان  حمله  که  است  این  مهم  سوال 
سرخ جهانی، به چه معنا است و نشان دهنده چه تحوالتی 
می تواند در روند خشونت در افغانستان باشد؟ در نهایت 
سه  کشور،  شرق  در  سرخ  صلیب  دفتر  بر  طالبان  حمله 
نوع تحلیل را به میان آورده است. تحلیل اول این است 
که استراتژی طالبان نه تنها دچار انعطاف نشده است بلکه 
به شدت، تروریستی و دهشت افکنانه شده است که حتا بر 
البته از یک  نیز حمله می کنند.  سازمان های بشردوستانه 
منظر دیگر، این یک امر طبیعی است. گروهی که بر ضد 
حقوق بشر و حقوق زن در جنگ باشد، انتظار نمی رود 

که مقررات کنوانسیون های جنوا را رعایت کند. 
تحلیل دوم این است که حمله طالبان بر دفتر صلیب سرخ 
جهانی به این معنا است که گروه طالبان به شدت تضعیف 
شده است و تحرکات نظامی آن کاهش یافته است. این 
احتمال وجود دارد که گروه طالبان به دلیل ضعف هایی 
آن  به  نظامی  تحرکات  و  سیاسی  مشروعیت  نظر  از  که 
مواجه شده است، دست به حمالت بر دفاتر بشردوستانه 
بزند تا به هر قیمت »حضور دهشت افکنانه« خودشان را 
در سطح جامعه و رسانه حفظ کند. این سیاست در واقع، 
که  شرایطی  در  تا  است  قیمت«  هر  به  »حضور  سیاست 
پروسه انتقال مسوولیت امنیتی مطرح است و پروسه صلح 
تعریف  تضعیف شده  موقعیت  در  طالبان  دارد،  جریان 
بنابراین دست به حمالت هدفمند و غیرهدفمند  نشوند. 

می زنند تا در سطح رسانه ها مطرح باشند. 
پاکستان  و  افغانستان  روابط  که  است  این  سوم  تحلیل 
از  می خواهند  پاکستانی ها  نتیجه  در  و  است  تنش آلود 
طریق طالبان، امنیت افغانستان را در چهار سطح آسیب 
بزند: مردم، دولت، اماکن دیپلوماتیک و دفاتر خارجی و 
سازمان های بشردوستانه. طالبان و پاکستان از سال 2001 
اول تالش کردند که امنیت دولت تازه تاسیس را آسیب 
بزنند؛ سپس تالش کردند که امنیت مردم را اسیب بزنند 
نیز هدف  را  دیپلوماتیک  و  دفاتر خارجی  نهایت  در  و 
افغانستان  در  ناامنی  ابعاد  بر  تا  دارند  قرار  حمالت خود 
احتمال  تحلیلی،  چارچوب  این  براساس  باشند.  افزوده 
این وجود دارد که این بار پاکستان و طالبان، سازمان های 
فهرست  در  نیز  را  مثل صلیب سرخ جهانی  بشردوستانه 

اهداف نظامی خود قرار داده باشند.
 آن چه تاکنون روشن است، این است که گروه طالبان 
احترام  راه های  از  بین المللی  سیاسی  مشروعیت  به دنبال 
گذاشتن به مقررات بین المللی و ارزش های مثل حقوق 
است.  خشونت  و  جنگ  طالبان  منطق  بلکه  نیست،  بشر 
طالبان،  نزد  در  خشونت  و  جنگ  مشروعیت  مبنای 
مذهب است و طالبان از مذهب برای کشتن افراد استفاده 
می کنند؛ مبنای مشروعیت طالبان، چارچوب های حقوقی 
و ارزشی جهان شمول در سطح ملی و بین المللی نیست. 
چارچوب  در  جهانی،  سرخ  صلیب  بر  حمله  بنابراین، 
تحول در استراتژی نظامی- امنیتی طالبان و پاکستان قابل 
درک است که از طریق گسترش خشونت ممکن است؛ 
کنوانسیون های  به  گذاشتن  احترام  به دنبال  طالبان  چون 
جنوا و توابع آن نیست؛ بلکه به دنبال استراتژی گسترش 
ناامنی در کشور، به منظور فشار بر دولت و متحدان آن 

می باشند. 
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طالبان در پی 
 ناامن سازی کشور

طالبان و تفنگ داران غیرمسوول
به حاصالت ما چشم دوخته اند

کشاورزان کندز: حقبین

نورالعین-کندز

کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت هایش را در 
از آن اعالم  بعد  این خبر  افغانستان متوقف کرد. 
مسلحانه،  حمله  یک  تدارک  با  طالبان  که  شد 
از  تن  در شرق کشور، یک  سازمان  این  دفتر  به 

کارمندان محلی این سازمان را به قتل رساندند. 
انجام  این  برای  فقط  طالبان  حمالت  این گونه 
بین المللی  کمک کننده  سازمان های  که  می شود 
متوقف  افغانستان  در  را  خویش  فعالیت های 
از  بیشتر  افغانستان  مردم  وسیله  بدین  و  کرده 
رحیمی،  گیرند. حسیب  قرار  فشار  تحت  گذشته 
در  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته  سخنگوی 
افغانستان، به بی بی سی گفته است که بعد از حمله 
که  است  شده  این  بر  تصمیم  جالل آباد،  دفتر  به 
کمیته  فعالیت های  سایر  و  شود  مسدود  دفتر  این 
موقت  به طور  افغانستان  تمام  در  سرخ،  صلیب 

متوقف گردد.
بسیار واضح است که با متوقف شدن فعالیت های 
این  افغانستان،  در  سرخ  صلیب  بین المللی  کمیته 
از  که  کمک هایی  از  بخشی  از  که  هستند  مردم 
سوی این سازمان ارایه می شود، محروم می گردند. 
بر  طالبان  سوی  از  عملیاتی  برنامه های  تدارک 
صورت  این  برای  صرفا  بین المللی،  دفاتر  ضد 
از  بیش  افغانستان  امنیتی  وضعیت  که  می گیرد 
حد خراب نشان داده شود، تا اوضاع عمومی در 
انتخابات  برگزاری  آستانه  در  به خصوص  کشور 
انتقال  برنامه  اجرای  هم چنین  و  ریاست جمهوری 

مسوولیت های امنیتی، تحت تاثیر قرار گیرد.
طالبان مسلح که ادعای نجات افغانستان را دارند، 
و  بین المللی  معاهدات  از  یک  هیچ  به  را  خود 
دفتر  گروه  این  نمی دانند،  متعهد  بشری  حقوق 
در شهر جالل آباد  بین المللی صلیب سرخ  کمیته 
مرکز والیت ننگرهار را در روز چهارشنبه هشتم 
قرار  انتحاری  حمله  هدف  جاری  سال  جوزای 
فعالیت های  توقف  زمینه ساز  کار،  این  با  و  دادند 

این سازمان بین المللی در افغانستان شدند.
براساس خبرهای منتشر شده در رسانه های جمعی 
بمب گذار  یک  گذشته  هفته  چهارشنبه  روز 
به همراه داشت،  را که  منفجره ای  مواد  انتحاری 
و  کرده  منفجر  سرخ  صلیب  ساختمان  مقابل  در 
هم زمان با این انفجار دو فرد مسلح وارد ساختمان 
مربوط به صلیب سرخ بین المللی شدند که بر اثر 
کمیته  دفتر  نگهبان  یک  حمله  و  درگیری  این 
صلیب سرخ کشته و یک کارمند خارجی و دو 

کارمند داخلی دیگر این سازمان زخمی شدند.
این حمله از سوی طالبان بر دفتر سازمان صلیب 
سرخ جهانی در حالی انجام شده است که کمیته 
طرف های  به  بی طرفانه  به شکل  سرخ  صلیب 
آن گونه  حتا  و  می کند  در جنگ کمک  درگیر 
زخمیان  می رسد،  نشر  به  بعضا  خبرها  در  که 
می شده اند.  بهره مند  کمک ها  این  از  نیز  طالبان 
اما علی رغم این که کمیته صلیب سرخ بین المللی 
نیز  طالبان  به  حتا  و  بوده  بی طرف  کمیته  یک 

شماری از کشاورزان والیت کندز می گویند که طالبان در 
جریان چند روز گذشته در ولسوالی ها و شماری از روستاهای 
شهر کندز، حضور پررنگ پیدا کرده و در پی این هستند تا 
حق  کشاورزان،  حاصالت  از  عشر  دریافت  که  کنند  ثابت 

آنان است.
میزان  اخیر،  هفته ی  چند  در  که  می گویند  کشاورزان  این 
فعالیت های طالبان در ولسوالی چهاردره، بیشتر از پیش شده 

است.
در  شب ها  می کنند  تالش  طالبان  کشاورزان،  به گفته ی 
کوچه های روستاهای یتیم، کوالبی و شماری از روستاهای 
نحوی  به  کشاورزان  به  و  بزنند  گشت  چهاردره  ولسوالی 

بفهمانند که »عشر« می خواهند.
کوالبی  روستای  کشاورزان  از  مستعار(  عبدالمجید)نام 
در  طالبان  که  می گوید  کندز،  والیت  چهاردره ی  ولسوالی 
این روستاها شبانه گشت و گذار می کنند و شام ها مسلح در 
مسجد می آیند تا همه باور کنند که حضور آنان جدی است.

عبدالمجید می گوید چون موسم حاصالت گندم فرا رسیده 
است، طالبان از این طریق در پی تقویت پایه های حضورشان 
در والیت کندز و به ویژه در ولسوالی چهاردره و کناره های 

دریای چهاردره هستند.
به  طالبان  می گویند  نیز،  محلی  پولیس  مسووالن 
منطقه ی  و  چهاردره  ولسوالی های  در  پاسگاه های شان 

توبره کش مرکز کندز، هرازگاهی حمله می کنند.
چهاردره،  ولسوالی  پولیس  فرمانده  محی الدین،  غالم 
از  شماری  مخفی  و  پنهانی  به گونه ی  شاید  که  می گوید 
طالبان در برخی روستاها گشت وگذار کنند، ولی به گونه ی 
صف بندی و جنگ رودررو ناتوان اند و پولیس آنان را تار و 

مار کرده است.
از  عشر  دریافت  پی  در  که  نیستند  طالبان  تنها  این  اما، 
داده  نشان  پسین،  سال  چند  تجربه ی  بل  هستند،  کشاورزان 
و  خان آباد  ولسوالی  در  غیرمسوول  تفنگ داران  که  است 
در  مسلح  مردمی  نیروهای  و  کندز  مرکز  روستاهای  برخی 
قلعه ی زال نیز، از شمار کسانی هستند که دست کم سال های 
گذشته، با رضایت و یا نارضایتی کشاورزان، به جمع آوری 

عشر دست زده اند.
سلیم از کشاورزان روستای آقتاش ولسوالی خان آباد والیت 
برق،  بند  تا  جنت باغ  از  منطقه،  این  در  که  می گوید  کندز 
نیروهای مسلح غیرمسوول حاکمیت دارند: »اگر ما بخواهیم 
به دنبال  یا نخواهیم، در موسم جمع آوری حاصالت، طالبان 

این هستند که از حاصل کشاورزان عشر دریافت کنند.«
سلیم می گوید: »از این که می دانیم جان ما و خانواده ی ما در 
آرام تر  اندکی  و  بدهیم  عشر  هستیم که  مجبور  است،  خطر 

زندگی داشته باشیم.«
روستاهای  در  فرماندهان  میان  هفته ،  هر  که  می گوید  سلیم 
عشر  جمع آوری  در  است  ممکن  و  می شود  جنگ  آقتاش 
مانند سال های گذشته، در این منطقه جنگ شود و کشاورزان 

از این ناحیه نیز آسیب ببینند.
بارها  کندز،  پولیس  و  خان آباد  ولسوالی  محلی  مقام های 
موجودیت تفنگ داران غیرمسوول را تایید کرده، از مقام های 

بلندرتبه خواهان حل این مشکل شده اند.
مقامها،حامیانافرادمسلح

صوفی حبیب اهلل، فرمانده پولیس ولسوالی خان آباد، می گوید 
که افراد مسلح غیرمسوول در این ولسوالی از سوی شماری از 
مقام های عالی رتبه، حمایت می شوند و به همین خاطر است 

کمک کرده است، دیده می شود که مورد حمله 
طالبان قرار می گیرد.

صلیب  بین المللی  کمیته  که  است  حالی  در  این 
بلکه  نبوده  سیاسی  اهداف  دارای  اساسا  سرخ 
برای  دوستانه  انسان  خدمات  ارایه  راستای  در 
براساس  می کنند.  کار  جنگ  در  گرفتار  افراد 
کمیته  کارکرد  خصوص  در  که  گزارش هایی 
این  نشر رسیده است،  به  بین المللی صلیب سرخ 
اسیران  به  کمک  چون  عرصه هایی  در  کمیته 
معلوالن،  به  توان بخشی  خدمات  عرضه  جنگی، 
مواد  توزیع  جنگ،  قربانیان  به  صحی  خدمات 
بی جاشدگان  به  کمک  غیرغذایی،  و  غذایی 
فعالیت  افغانستان  در  آبرسانی  خدمات  و  داخلی 

داشته است.
بودن  غیرسیاسی  علی رغم  که  می شود  دیده  اما 
طالبان  بین المللی صلیب سرخ،  برنامه های کمیته 
قرار  هدف  کشور  شرق  در  را  کمیته  این  دفتر 
برنامه های  بودن  غیرسیاسی  به  توجه  با  داده اند. 
بین المللی صلیب سرخ می توان گفت که  کمیته 
گروه طالبان با تدارک این گونه حمالت در واقع 
می خواهند تا با ناامن سازی افغانستان، مردم را در 
شرایط سخت قرار داده و از این طریق دست به 

امیتازگیری  زنند.
از  بیشتر  تا  می کنند  تالش  دلیل  این  به  طالبان 
قرار دهند  مورد حمله  را  مراکز مختلف  گذشته 
انتخابات  برگزاری  آستانه  در  می خواهند  که 
ریاست جمهوری و کارهای مقدماتی این پروسه 
دیگر  سوی  از  دهد.  نشان  ناامن  را  افغانستان، 
طالبان می خواهند با ناامن سازی افغانستان این باور 
نیروهای  با خروج  بیاورند که گویا  به میان  نیز  را 
می  تواند  سرزمین  این  افغانستان،  از  بین المللی 

دست خوش حمالت طالبان شود.
اما چیزی که می توان در این خصوص گفت این 
برنامه ها  این گونه  با  نمی توانند  طالبان  که  است 
زیرا  دهند.  قرار  شعاع  تحت  را  امنیتی  اوضاع 
اکنون وضعیت امنیتی کشور با توجه به قدرتمند 
بهتر از گذشته  نیروهای داخلی، روزبه روز  شدن 
طالبان  که  است  دیده شده  باربار  اخیرا  می شود. 
ناتوان  تهاجمی  و  انتحاری  حمالت  انجام  در 
یک  می خواستند  طالبان  پیش  چندی  مانده اند. 
دفتر مربوط به سازمان ملل را در شهر کابل هدف 
قرار دهند، اما موفق به این کار نشدند. هم چنین 
دیده شد که از سوی نیروهای امنیت ملی کشور 
شماری از طالبان که در تدارک انجام یک حمله 

به کابل بودند نیز شناسایی و بازداشت شدند.
با  طالبان  اکنون  که  گفت  می توان  کل  در 
بر  انتحاری  و  تهاجمی  عملیات های  راه اندازی 
مراکز بین المللی می خواهند قدرت تهاجمی خود 
را نشان دهند. اما می توان با اطمینان گفت که این 
همه  و  شد  نخواهد  واقع  موثر  نیز  طالبان  برنامه 
می دانند که طالبان نمی تواند با این گونه حمالت 

وضعیت امنیتی کشور را خدشه دار کنند.

که پولیس این ولسوالی توانایی خلع سالح آنان را ندارد.
تفنگ داران  که  را  این  امکان  خان آباد  پولیس  فرمانده 
بر  یا  و  را جمع کنند  غیرمسوول عشر حاصالت کشاورزان 
»چون  می گوید:  و  می داند  بسیار  بجنگند،  درآمد  این  سر 
تفنگ داران غیرمسوول، از سوی مسووالن بلندرتبه پشتیبانی 

می شوند، هرچی که در توان شان باشد، خواهند کرد.«
او، در حالی شماری از مسووالن بلندرتبه را متهم به حمایت 
که  می کند  ولسوالی  این  در  غیرمسوول  تفنگ داران  از 
شماری از باشندگان کندز، این فرمانده را نیز یکی از حامیان 

تفنگ داران غیرمسوول می خوانند.
از دولت می خواهند که جلو  کشاورزان ولسوالی خان آباد، 

فعالیت تفنگ داران غیرمسوول را بگیرد.
سلیم از کشاورزان این ولسوالی می گوید: »اگر جلو فعالیت 
این جا  از  بزرگی  بالهای  نشود،  گرفته  تفنگ داران  این 

برخواهد خاست.«
از کندز  را  اموال شان  بازرگانان که  از  این حال، شماری  با 
در  غیرمسوول  تفنگ داران  فعالیت  می دهند،  انتقال  تخار  به 

ولسوالی خان آباد را جدی می خوانند.
در نامه ای که شماری از بازرگانان به دفتر ساحه ای روزنامه ی 
پیش،  ماه  سه  »دو  نگاشته اند:  سپرده اند،  کندز  در  8صبح 
در  شیرخان  بندر  در  بازرگانان  مشکل های  از  گزارشی 
گمرک  رییس  آن،  پی  در  که  شد  نشر  8صبح  روزنامه ی 
بندر شیرخان، که مانع کار تاجران می شد برطرف شد؛ ما از 
این روزنامه و مسووالنی که گپ های ما را خواندند و توجه 
کردند، به خاطر حل تمامی مشکل ها در بندر شیرخان تشکر 
می کنیم، اما این را اضافه می  کنیم که باید به مشکل راه کندز 
تا تخار که افراد مسلح غیرمسوول در ولسوالی خان آباد در 

مسیر این راه فعال اند، رسید گی شود.«
مسوول،  مقام های  باید  که  می گویند  نامه،  این  نگارندگان 
مشکل  بل  خان آباد،  ولسوالی  باشندگان  مشکل های  تنها  نه 
از  که  را  تخار  کندز–  راه  مسیر  در  مسلحانه  دزدی های 

ولسوالی خان آباد می گذرد، نیز جدی بگیرند.
فرماندهی  سخنگوی  حسینی،  سرور  سید  دیگر،  سوی  از 
این ولسوالی  پولیس محلی در  ایجاد 300  از  پولیس کندز، 
تفنگ داران  پولیس،  ایجاد  با  که  می گوید  و  می دهد  خبر 
غیرمسوول در این ولسوالی خلع سالح شده و مشکلی در این 

زمینه باقی نخواهد ماند.
آقای حسینی گفت که تشکیل 300نفری پولیس محلی برای 
با  نظر داریم که  منظور شده است:»ما در  ولسوالی خان آباد 
پولیس  به  خوب  پیشینه ی  با  افرادی  معرفی  فرایند  از  گذر 
محلی، مشکل تفنگ داران غیرمسوول را در آن ولسوالی حل 

کنیم.«
به  پولیس  که  از کشاورزان گفت  عشر  گرفتن  مورد  در  او 
مجرد دریافت شکایت از سوی شهروندان، به زودی دست به 

کار خواهد شد و جلو گرفتن عشر را خواهد گرفت.
او گفت که آنان نمی گذارند که فردی یا گروهی ، با زور از 

کشاورزان عشر بگیرد.
خان آباد  ولسوالی  در  دین  عالمان  از  سیف الدین،  مولوی 
هیچ گاهی  زور،  با  عشر  گرفتن  که  می گوید  کندز،  والیت 

درست و تعریف شده نیست.
او گفت که در حاصالت برخی زمین ها، ده درصد عشر نباید 
گرفته شود، چون زحمت ها و مصارفی که در به دست آوردن 
حاصالت می شود بسیار است و باید کم تر از ده درصد عشر، 

به رضایت کشاورز پرداخته شود.
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با توجه به محدودیت هایی که در جذب متقاضیان 
ورود به مقطع تحصیالت تکمیلی در دانشگاه های 
دولتی وجود داشت، کامال مشخص بود که یکی 
از بهترین و موثرترین راهبردهای حل این مشکل، 
است.  و  بوده  خصوصی  دانشگاه های  تاسیس 
تاسیس  با  و  واقع شد،  موثر  تا حدی  راهبرد،  این 
برای  تحصیل  امکان  خصوصی،  دانشگاه های 

بسیاری از عالقه مندان فراهم شد. 
دیگری  از  پس  یکی  خصوصی،  دانشگاه های 
از  یکی  به عنوان  تدریج  به  و  شدند  فعال 
در  سرمایه گذاران  عالقه ی  مورد  موضوعات 
شد.  مطرح  فرهنگی  اقتصادی-  فعالیت های  زمینه 
بسیاری از سیاست مداران، متنفذان و سرمایه داران 
زمینه های  در  را  خود  قدرت  قبال  که  همان طور 
تجاری  مجتمع های  و  رسانه ها  مطبوعات، 
تاسیس  به سمت  این بار  می کردند،  سرمایه گذاری 
آوردند.  روی  خصوصی  تحصیلی  موسسات 
سرمایه گذاری ای که هم سود خوبی داشت و هم 

وجهه آبرومند و اجتماع پسندی. 
این جذابیت ها روند درخواست و دریافت مجوز 
دانشگاه های خصوصی را روزبه روز افزایش داد تا 
جایی که علی رغم اعالم وزارت تحصیالت عالی 
تاسیس  مجوز  صدور  در  سخت گیری  بر  مبنی 
کیفیت  بر  بیشتر  تاکید  و  خصوصی  دانشگاه های 
دانشگاه های  آن،  کمیت  به  نسبت  دانشگاه ها 
کردند؛  دریافت  فعالیت  مجوز  زیادی  خصوصی 
تاسیس  اعالم کرد:  تا حدی که وزیر تحصیالت 
گذشته  سال های  در  خصوصی  دانشگاه های 
این  مدیریت  و  بر کیفیت  نظارت  و  بوده  بی رویه 
دانشگاه ها از کنترول این وزارت خارج شده است. 
صاحبان  به  تذکرآمیز  سخنانی  در  نیز  کرزی 
کرد  اعالم  خصوصی  دانشگاه های  و  مکاتب 
از  و  بیاورند  به دست  دیگر  جای  از  را  »پول  که 
و  سودآوری  منابع  به عنوان  آموزشی  نهادهای 
حکایت  اظهارات  این  نکنند.«  استفاده  اقتصادی 
در  که  می کرد  ناهنجاری هایی  و  نارضایتی ها  از 
خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسات  عرصه 
وجود داشت؛ چیزی که بیشتر از همه توسط خود 
تجربه  موسسات  مدیران  و  استادان  محصالن، 

می شد.
بوده  ملموس  بسیار  اقدام  این  فواید  حال  این  با 
است. فراهم شدن امکان ادامه تحصیل در مقاطع 
تحصیالت تکمیلی، ایجاد امید و رغبت نسبت به 
ادامه تحصیل در بین اقشار مختلف مردم در سنین، 
شغل ها و موقعیت های مختلف و شکل گیری فضای 
رقابت در جذب و تا حدودی کیفیت آموزش از 
بوده  دانشگاه ها  این  تاسیس  مزایای  واضح ترین 
تعداد  برای  اشتغال  فضای  دیگر،  سوی  از  است. 
زیادی از تحصیل کردگان که به کشور باز گشته 
بخش  و  شد  ایجاد  دانشگاه  استاد  به حیث  بودند، 
انسانی  و  اقتصادی  سرمایه های  از  توجهی  قابل 
فرهنگی  و  علمی  رشد  مسیر  در  کشور  مستعد 
این  اکثر  آموزشی  کیفیت  برتری  گرفت.  قرار 
به خوبی  نیز،  دولتی  دانشگاه  به  نسبت  دانشگاه ها 
انتظارات  می تواند  موضوع  این  و  است  مشخص 
بهبود  و  تغییر  زمینه  در  دولتی  دانشگاه های  از  را 

کیفیت آموزشی جدی تر کند. 
نسبت  خصوصی  دانشگاه های  می رسد  به نظر  اما 
تجربه  را  تحوالتی  خود،  آغازین  سال های  به 

مالکان  برای  آن  جذابیت  بر  رشته ها  این  در  و... 
همان  به  جذابیت ها  این  اما  می افزاید.  موسسات 
معیار  آن ها  نیست،  جذاب  محصالن  برای  میزان 
فرصت های  تحصیل کسب  ادامه  برای  اصلی شان 
موقعیت  ارتقای  بعد  درجه  در  و  شغلی  مطلوب 

اجتماعی شان است. 
در  ماستری  مقطع  در  تحصیل  تب  هرچند 
مطمینا  اما  باالست.  هنوز  شده  ذکر  رشته های 
مقطع  برای  مشابهی  اتفاق  نزدیک،  آینده ای  در 
ماستری رشته های علوم انسانی مانند علوم سیاسی، 
اقتصاد  و  حقوق  افتاد.  خواهد  و...  جامعه شناسی 
در این بین شاید بیشترین شانس را در تنازع بقای 
عالی  تحصیالت  موسسات  دانشگاهی  رشته های 
خصوصی داشته باشند. به نظر می رسد قاعده بازار 
موسسات تحصیلی خصوصی از این قانون پیروی 
در  ندارد،  شغلی  آینده  که  رشته ای  هر  می کند،  
به  محکوم  خصوصی  عالی  تحصیالت  موسسات 
تقاضای  نیاز و  این موسسات  فناست، چرا که در 
است.  تعیین کننده  شغلی اش  آینده  برای  دانشجو 
بدون  صنف های  به راحتی  موسسات  مسووالن 
می کنند  سعی  و  می کنند  منحل  را  مالی  بازده 
محصالن آن را به سمت سایر رشته ها سوق دهند. 
مانند  دانشگاهی،  رشته های  بقای  تنازع  روند  این 
در  را  آسیب هایی  و  تلفات  دیگری  رقابت  هر 
از  برخی  هم  که  آسیب هایی  داشت.  خواهد  بر 
خود  درگیر  را  مرتبط  استادان  هم  و  دانشجویان 

خواهد کرد.
محتمل تر این است که برخی از استادان رشته های 
رشته های  در  تدریس  به  حذف،  معرض  در 
غیرمرتبط روی آورده و برای حفظ موقعیت شغلی 
بپذیرند؛  را  غیرتخصصی  دروس  تدریس  خود 
اتفاقی که طبیعتا کیفیت تدریس را در دانشگاه ها 

تحت تاثیر قرار دهد. 
نکته دیگر، ترغیب داوطلبان و محصالن به سمت 
تحصیل در رشته های ذکر شده است. این ترغیب 
مواردی  در  اما  است،  طبیعی  بسیار  امری  هرچند 
باشد.  می تواند جنبه غیراخالقی و آسیب زا داشته 
تکمیل  هدف  با  موسسات  مسووالن  زمانی که 
داوطلبان  مربوطه  رشته های  حفظ  یا  و  ظرفیت 
به  شده  ذکر  اهداف  با  را  دانشگاه  در  ثبت نام 
شرکت در این رشته ترغیب کنند. مسلما کسی که 
می خواهد به رشته طب یا انجنیری یا کامپیوتر وارد 
اما  داد.  نخواهد  تغییر  را  خود  نظر  به راحتی  شود 

این اتفاق در مورد متقاضیان رشته هایی مانند علوم 
و حتا حقوق  تربیتی  علوم  سیاسی، جامعه شناسی، 
می تواند بیافتد. اگر هدف از این ترغیب و اصرار 
یا مسووالن رشته مورد نظر  استادی  باشد که  این 
و  مسلما خودخواهانه  ندهد،  دست  از  را  خودش 

غیراخالقی خواهد بود. 
ضعف بزرگ رشته های روبه افول، محدودیت ها 
است.  کارآفرینی  زمینه  در  آن  ضعف های  و 
موقعیت  انسانی  علوم  رشته های  تحصیل کردگان 
شغلی شان تا حد زیادی وابسته به فضای پژوهشی،  
جامعه  یک  رسانه ای  و  آموزشی  فرهنگی، 
عرصه  رشته ها  این  فعالیت  دیگر  موقعیت  است. 
عرصه ای  است؛  سیاسی  و  اجتماعی  فعالیت های 
که در جامعه ما غیرتخصصی عمل کردن در آن 
پیروزی بیشتری به همراه دارد و گاه مشاوره های 
ارزیابی  ناشی گرانه تر  و  ناکارآمد تر  حتا  حرفه ای 

می شود. 
در حوزه های  پژوهش  و  تحقیق  که  جامعه ای  در 
اجتماعی  فعالیت های  ندارد،   رونق  انسانی   علوم 
نهادهای  وزارت ها،  نیست،   حرفه ای  سیاسی 
کارآفرینی،  قابلیت  تحقیقی  موسسات  و  علمی 
خالقیت و توان اشتغال زایی را ندارند و انتشارات 
دانسته  اتکایی  قابل  درآمد  هم  نویسندگی  و 
رشته هایی  در  تحصیل  است که  نمی شود،  طبیعی 
از  بیشتر  چیزی  اول  نگاه  در  سیاسی  علوم  مانند 
تحصیلی  اجبار  یا  و  شخصی  عالقه مندی  یک 
دانسته نمی شود. این در حالی است که تحصیل در 
جامعه ما یک پیش نیاز برای اشتغال است نه رشد 
شغلی  فرصت های  طبیعتا  شخصیتی.  و  شخصی 
آینده نیز بیشترین تاثیر را در اقبال محصلین نسبت 

به رشته های مورد نیاز خواهد داشت. 
در  را  خود  موسسات  می توانند  مدیرانی  واقع  در 
طوالنی مدت بهتر توسعه دهند که شناخت خوبی 
در بازار اشتغال رشته های تحصیلی متفاوت داشته 
برای  باید  نیز  افول  روبه  رشته های  استادان  باشند. 
زمینه  در  کارآفرینی  فکر  به  شغلی شان  آینده 
تحصیلی شان باشند؛ کاری متفاوت از تدریس در 

دانشگاه ها. 

در جامعه ای که تحقیق 
و پژوهش در حوزه های 
علوم انسانی  رونق ندارد،  
فعالیت های اجتماعی 
سیاسی حرفه ای نیست،  
وزارت ها، نهادهای علمی 
و موسسات تحقیقی 
قابلیت کارآفرینی، 
خالقیت و توان 
اشتغال زایی را ندارند و 
انتشارات و نویسندگی هم 
درآمد قابل اتکایی دانسته 
نمی شود،  طبیعی است 
که تحصیل در رشته هایی 
مانند علوم سیاسی در 
نگاه اول چیزی بیشتر از 
یک عالقه مندی شخصی 
و یا اجبار تحصیلی دانسته 
نمی شود.

می کند. فعال شدن مقطع ماستری و تنوع رشته های 
همان  به  است.  تحوالت  این  جمله  از  تحصیلی 
مقطع  راه اندازی  برای  دانشگاها  تالش  که  میزان 
ماستری در رشته های متفاوت بیشتر می شود و هر 
در  بودن«  »اولین  انتساب  با  دارد  سعی  دانشگاهی 
راه اندازی مقطع ماستری رشته های متفاوت، برنده 
باشد،  مستعد تر  و  بیشتر  دانشجویان  جذب  بازار 
روبه  رشته ها  برخی  به  نسبت  انتخاب  و  اشتیاق 
رشته هایی  موسسات،   از  بسیاری  در  است.  افول 
مانند علوم سیاسی، جامعه شناسی، مدیریت و حتا 
برخی  در  و  نداشته  متقاضی  قبل  اندازه  به  حقوق 
شدن  حذف  حال  در  رشته ها  این  موسسات  از 

می باشد.
اولیه  اقبال  دیگر  سیاسی  علوم  مانند  رشته هایی 
و  روان شناسی  فلسفه،  جامعه شناسی،  ندارد.  را 
که  آن چنان  نتوانست  ابتدا  همان  از  تربیتی  علوم 
باید حد نصاب الزم را در جذب دانشجو کسب 
دو رشته  هر  داشت. هرچند  ناقص  تولدی  و  کند 
جذابیت های شخصی بیشتری نسبت به رشته هایی 
مانند حقوق و حتا علوم سیاسی را در موضوعات 
و بحث های پیرامونی داشت. بسیاری از محصالن 
تحصیل  اواخر  در  سیاسی  علوم  رشته های 
موضوعات  به  نسبت  رشته  این  از  بیشتر  خود 
جامعه شناسی، روان شناسی و حتا فلسفه تمایل پیدا 
است  زمانی  تا  این جذابیت ها  تمام  البته  می کنند. 
که موضوع جنبه تکلیف و حالت اجبار تحصیلی 
علوم  رشته های  عموم  خاصیت  این  نکند.  پیدا 
انسانی است. حقوق هرچند به لحاظ آینده شغلی 
از جذابیت بیشتری برخوردار است، اما با باالرفتن 
و  قبل  سال  از  رشته  این  فارغ التحصیالن  تعداد 
نیز جذابیت  این رشته  آینده،  تا چهار سال  طبیعتا 

فرصت های شغلی خود را از دست خواهد داد.
عالی  تحصیالت  موسسات  غالب  اکثریت  تقریبا   
بر  را  خود  مالی  تامین  و  شکل گیری  خصوصی، 
بسیار  دلیلش  گذاشته اند.  بنیان  رشته هایی  چنین 
ساده است. هزینه تاسیس این رشته ها بسیار پایین تر 
از سایر رشته ها است و استادان این رشته ها بسیار 
رشته های  تحصیل کردگان  موج  دسترس ترند.  در 
حقوق،  رشته های  در  به خصوص  انسانی  علوم 
به راحتی  جامعه شناسی  و  سیاسی  علوم  فلسفه،  
راه اندازی  در  را  مسلکی  استادان  مشکل  توانست 
این موسسات حل کند و طبیعی است که نداشتن 
هزینه هایی مانند البراتوار، تجهیزات فنی، شفاخانه 
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ده ها نفر برای کمک به مخالفان 
دولت سوریه وارد شهر قصیر شدند

برای  پیکارجو  ده ها  دریافتی،  گزارش های  براساس 
و  سوریه  دولتی  نیروهای  با  که  شورشیانی  به  کمک 
هستند،  جنگ  در  قصیر  شهراستراتژیک  در  حزب اهلل 

وارد این شهر شده اند.
یکی از منابع مستقر در شهر قصیر بدون اشاره به تعداد 
دقیق نیروهای کمکی به بی بی سی گفته است که شمار 
این نیروها کم تر از یک هزار نفری است که پیشتر جورج 

صبرا، رهبر شورای ملی سوریه، به آن اشاره کرده بود.
گفته شده ورود این نیروها گزارشاتی را که پیشتر درباره 

محاصره شهر قصیر مخابره شده، رد می کند.
یکی از داکتران ساکن شهر قصیر هم به بی بی سی گفته 
است که بیش از شش صد مجروح در مناطق تحت کنترل 
شورشیان که زیر آتش نیروهای دولتی قرار دارد، گرفتار 

شده اند.
به گفته این داکتر، مجروحان به هیچ گونه کمک صحی 
دسترسی ندارند و بسیاری از مردم با کمبود مواد غذایی 

روبه رو هستند.
استراتژیک  شهر  اوضاع  مورد  در  هم چنین  داکتر  این 
بین  سنگین  درگیری های  صحنه  هم اکنون  که  قصیر 
نیروهای دولتی و شورشیان است، به بی بی سی گفته مردم 
برای دسترسی به آب آشامیدنی مجبورند گاه سه تا چهار 

روز منتظر بمانند.
در  و  دمشق  شمال  کیلومتری   ۱۵۰ در  که  قصیر  شهر 
و  دولتی  نیروهای  برای  دارد،  قرار  لبنان  مرز  نزدیکی 
مخالفان مسلح اهمیت استراتژیک دارد چرا که گلوگاه 

تهیه سالح و مهمات به شمار می رود.
و  دمشق  بین  تردد  امکان  دولتی  نیروهای  برای  قصیر 
منطقه ساحلی مدیترانه در سوریه را فراهم می کند و از 
طرف دیگر مخالفان با تسخیر آن می توانند امکان تردد 

آزادانه به لبنان را داشته باشند.
در تحولی دیگر درباره سوریه، رسانه های روسی گزارش 
کرده اند که این کشور احتماال موشک های اس-۳۰۰ ، 
تا  را  روسیه،  ساخت  هوایی  ضد  پیشرفته  تسلیحات  از 

پایان سال جاری به سوریه ارسال نمی کند.
مصاحبه  از  نقل  به  رسانه ها  از  برخی  پنج شنبه،  روز 
پخش نشده بشار اسد با شبکه تلویزیونی المنار متعلق به 
حزب اهلل لبنان گزارش کردند که روسیه تحویل موشک 

اس -۳۰۰ رابه ارتش سوریه آغاز کرده است.
تلویزیون  از  بعد  اسد که ساعاتی  فلم مصاحبه آقای  در 
المنار پخش شد او به دریافت این نوع تسلیحات مشخصا 
تحویل  به  هم چنان  روسیه  که  گفته  اما  نکرد  اشاره 

تسلیحات مورد نیاز سوریه ادامه می دهد.
بشار اسد در این مصاحبه گفت: »به تمام توافق هایی که با 
روسیه بر سر پیمان های تسلیحاتی داریم عمل خواهد شد 
و به بخشی از آن تاکنون عمل شده است. ما و روس ها به 

اجرای این پیمان ها ادامه خواهیم داد.«
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هرگاه صحبت از ایران پیش می آید، چه تصاویری از این 
کشور در ذهن شما متبادر می گردد: آیت اهلل ها، متعصبان 
مذهبی و زنان محجبه؟ یا انقالب جنسی چطور؟ حدس 
آخر تان درست است. در سی سال گذشته، در حالی که 
افراطی جمهوری  را سیاست های  رسانه های غربی  ذهن 
اسالمی به خود مصروف داشته است، این کشور تغییرات 

بنیادین اجتماعی و فرهنگی را تجربه می کند. 
در  اما،  نیست،  منفی  یا  و  مثبت  الزاما  انقالب  این  البته 
تغییر دیدگاه های  بی سابقه است.  پدیده  ذات خود یک 
است  یافته  تحول  گذشته  دهه ی  سه  در  چنان  اجتماعی 
که وقتی ایرانیان مهاجر به کشورشان مسافرت می کنند، 
از دیدن تغییرات تکان می خورند. یکی از آشنایان ایرانی 
حکایت  چنین  سفرش  آخرین  مورد  در  لندن  ساکن 
محافظه کاری  شهر  تهران  با  مقایسه  در  »لندن  کرد: 
می آید،  پیش  جنسی  مسایل  پای  وقتی  می آید.«  به نظر 
امریکا رفت،  و  بریتانیا  را که  مسیری  ایران خیلی سریع 

می پیماید.
جنسی  عادات  مورد  در  بی مانند  و  خوب  اطالعات 
را  توجهی  قابل  معلومات  است.  اختیار  در  ایرانیان 
می توان  ایران  حکومت  رسمی  آمار  و  گزارش ها  از 
ولد،  و  زاد  کاهش  مثال،  به عنوان  کرد.  خوشه چین 
اشکال  سایر  و  پیش گیری  داروهای  عمومی  پذیرش 
برنامه ریزی های خانوادگی و هم چنان کاهش نقش سنتی 
خانواده را می توان از این اطالعات دریافت. در طول دو 
دهه گذشته، این کشور بلندترین نرخ کاهش والدت را 
نرخ ساالنه ی رشد  است.  تجربه کرده  انسانی  تاریخ  در 
جمعیت ایران از ۳.9 در سال ۱986 میالدی به 2.۱ درصد 
حالی  در  این  است.  یافته  تقلیل  میالدی   2۰۱2 سال  در 
است که نصف جمعیت این کشور در زیر ۳۵ سال قرار 

دارند.
در عین حال، در سی سال گذشته حد اواسط سن ازدواج 
تا   24 بین  زنان  برای  و  سال   28 به   2۰ از  مردان  برای 
۳۰سالگی ارتقا یافته است. براساس آمار رسمی، نزدیک 
به 4۰ درصد افراد واجد شرایط ازدواج، مجرد زندگی 
می کنند. نرخ طالق هم در این کشور رشد سرسام آوری 

در ایران یک انقالب بی سابقه ی جنسی در حال تولد است. 
آیا این بار این انقالب رژیم را سرنگون خواهد کرد؟

بی بی سی گفت: »بعضی از ارقام تاثیر مثبتی باالی جامعه 
بهتر  همان  دارد.  روانی  منفی  تاثیر  عوض  در  ندارد؛ 
نشان  موجود  آمار  نزنیم.«  حرف  موردش  در  که  است 
می دهد که بین ۱۰ الی ۱2 درصد روسپیان متاهل اند. این 
مجازات  ایران  در  که  است  جالب  آن جایی  از  موضوع 
سخت برای کسانی که بیرون از ازدواج رابطه دارند، در 
نظر گرفته شده است. جالب تر از آن این است که تمام 
تن فروشان زن نیستند. یک گزارش جدید نشان می دهد 
که زنان پولدار میانه سال، به دنبال مردان جوانی اند که در 

بدل پول هم خوابگی و رفاقت می کنند. 
این  ارزش های رایج در  این تصور غلط است که  البته، 
تا  ایران  مردساالرانه ی  فرهنگ  است.  شده  نابود  کشور 
هنوز قدرتمند است، و ارزش های سختگیرانه، به ویژه در 
می گردد.  رعایت  سنتی  اقشار  سوی  از  هنوز  تا  دهات، 
اما در عین حال این نیز تصور اشتباهی است که آزادی 

جنسی را تنها مختص شهرها و طبقه ی متوسط دانست.
انقالب دست دارد؟ در  این  بنابراین، چه کسی در پس 
این قضیه عوامل مختلف اقتصادی، ابزار جدید رسانه ای 
تحصیل کرده ی  جدید  طبقه ی  و  شهرسازی  گسترش  تا 
زن دخیل بوده و نقش مهم در تغییر دیدگاه ها در رابطه 
همین  که  این جاست  جالب  دارند.  جنسی  روابط  به 
عوامل در کشور های دیگر منطقه نیز به چشم می خورد، 
اما تغییرات و تاثیرات مشابه ایران را به بار نیاورده است.

پس از انقالب ۱۳۵7 خورشیدی توسط آیت اهلل خمینی، 
تحمیل  جمعی،  اخالق  تبلیغ  به دنبال  ایران  حکومت 
تمام  بردن  بین  از  و  رفتاری  سختگیرانه ی  معیارهای 
شهروندان  عمومی  و  خصوصی  زندگی  میان  مرزها 
بوده است. تقویت خصوصیات دینی در کشور از منابع 
اصلی مشروعیت رژیم بوده است تا جایی که هیچ حوزه 
و گوشه ای از زندگی مردم نیست که به واسطه تعبیری 
اما  باشد.  نشده  وضع  قوانینی  آن  بر  اسالمی  قوانین  از 
از ۳4 سال جانشینان آیت اهلل خمینی در خلق یک  پس 
واقعیت  در  موضوع  این  ماندند.  ناکام  آرمانی  جامعه ی 
را که  ایدیولوژیکی رژیمی  و  امر ورشکستگی اخالقی 
سخت درگیر بحران های اقتصادی و سیاسی است، هویدا 

می سازد.
البته، این موضوعات موجب فقدان و یا از دست رفتگی 
رفتارهای  تغییر  با  آنان  نیست، چون  نسل جوان  بین  در 
از مقاومت منفی علیه رژیم را  جنسی خود یک شکلی 
به وجود آورده اند. برای پس زدن سختگیری های دولت، 
مشروعیت  ناآگاهانه  یا  و  آگاهانه  به صورت  ایرانیان 
نظام خود را زیر سوال می برند. در عین حال، حکومت 
روابط  مورد  در  دادن  هشدار  مانند  ضعیفی،  اقدامات 
نامشروع، برای مقابله با این تغییرات را روی دست دارد 
مردم  بیشتر  چه  هر  دوری  موجب  مذکور  اقدامات  اما 
انقالب  ثابت،  خیلی  و  آهسته  خیلی  طرز  به  می شود. 
تعصب  انرژی  کردن  تلف  موجب  ایران  در  جنسی 
ایدیولوژیک دولت می گردد که در پی ایجاد جامعه ی 

آرمانی براساس اصول بنیادگرایانه است.
مبتذل  و  بی محتوا  نیویارک، سریال ]سکس و شهر[  در 
به نظر می آید، اما در ایران تاثیرات اجتماعی و سیاسی آن 

ریشه های عمیق خود را می دواند.

منبع: فارن پالیسی برگردان: سلیم آزاد   نویسنده: افشین شاهی 

داشته است، به طوری که موارد طالق از ۵۰ هزار در سال 
به ۱۵۰ هزار در سال های اخیر ثبت دفتر  2۰۰۰ میالدی 

شده است. 
در حال حاضر، در سرتاسر کشور از هفت ازدواج یکی 
شهرهای  در  آمار  این  که  می شود  منجر  طالق  به  آن 
یکی  تهران  در  مثال،  به عنوان  است.  بیشتر  نسبتا  بزرگ 
معادل  تقریبا  که  می شود  ختم  به جدایی  ازدواج  سه  از 
بریتانیا است که در آن جا 4۰ درصد ازدواج ها به طالق 
این  شدن  آهسته  بر  مبنی  نشانه ای  هیچ  می گردد.  ختم 
روند به چشم نمی خورد. در حالی که در شش ماه گذشته 
میزان طالق افزایش یافته است، در مقابل میزان ازدواج 

در همین مدت کاهش داشته است.
از  ناشی  و طالق،  ازدواج  به  ارتباط  در  دیدگاه ها  تغییر 
جنسی  روابط  به  ایرانیان  رویکرد  در  چشم گیر  تحول 
سال  دسامبر  در  که  مطالعاتی  از  یکی  براساس  است. 
2۰۰8 میالدی مورد استناد مقامات ارشد وزارت جوانان 
اعظم  قسمت  گرفت،  قرار  ایران  اسالمی  جمهوری 
پرسش شوندگان مرد اعتراف کردند که پیش از ازدواج 
دست کم با یک زن رابطه داشته اند. بیشتر از ۱۳ درصد 
جنین  سقط  و  حامله داری  به  منجر  نامشروع  روابط  این 
برای  بودنش،  معتدل  به رغم  گردیده است، آماری که 
یک نسل پیش غیرقابل تصور بود. جای تعجبی نداشت 
که محققان مرکز تحقیقات وزارت جوانان هشدار دادند 
دالیل  از  یکی  به  اخالقی  فساد  و  غیرسالم  »روابط  که 

اصلی طالق در میان زوج های جوان مبدل شده است.«
شهرها  از  بسیاری  در  روسپی گری  نود،  دهه  اوایل  در 
اما  داشت،  وجود  تهران،  به ویژه  کشور،  دهات  و 
روسپیان تقریبا از دیده ها پنهان بودند. اکنون سروکله ی 
این  اغلب  می شود.  پیدا  زدن  چشم  یک  در  تن فروشان 
کارگران جنسی در مناطق خاصی ایستاد شده و مشتریان 
پیش،  سال   ۱۰ می دارند.  بر  را  آن ها  خود  موتر های  با 
هزار   8۵ به  نزدیک  که  شد  مدعی  انتخاب  روزنامه ی 

روسپی تنها در تهران وجود دارد.
باید گفت که آمار دقیقی در مورد روسپیان کل کشور 
به  اجتماعی  رفاه  سازمان  رییس  چنان که  ندارد.  وجود 
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خدمات خبرهاي کوتاه به وسيله تيلفون هاي موبايل
از روزنامه 8صبح

اگر مي خواهيد همه روزه خبرهاي کوتاه را از 8صبح
به دست بياوريد، به رهنمود زير عمل کنيد:

شماره 8 را در پيامخانه موبايل تان بنويسيد
و به شماره 824 بفرستيد.

Dailyتنها دارندگان سيم کارت هاي اتصاالت مي توانند از اين خدمات مستفيد شوند.

8

Stay updated with latest news by sending "8" to "824"
Only Etisalat users can subscribe.

روزنامه8صبحبرايسال1392مشترکميپذيرد
نهـادهايداخـلي

آدرس: کوچه شماره 5،  کارته سه، کابل
naakbl@gmail.com :شماره تليفون: 0708144047ايميل

موسساتخـارجي
يک سالهيک ساله 350 دالـر8000 هزار افغاني
شش ماههشش ماهه

سه ماههسه ماهه
200 دالـر4000هزار افغاني
100 دالـر3000هزار افغاني

شماری  همراه  به  ايران  در  بشر  حقوق  ويژه  گزارشگر 
گسترده  صالحيت  رد  ملل،  سازمان  کارشناسان  از  ديگر 
اعمال  و  زنان،  تمامی  جمله  از  رياست جمهوری،  نامزدهای 

محدوديت های شديدعليه روزنامه نگاران را محکوم کرد.
بين المللی حقوق  به گزارش کمپاين  و  فردا  راديو  از  نقل  به 
همراه چهار کارشناس حقوق  به  احمد شهيد  ايران،  در  بشر 
متقاضی  زنان  تمامی  صالحيت  رد  متحد،  ملل  سازمان  بشر 
شرکت در انتخابات رياست جمهوری از سوی شورای نگهبان 
را تبعيض آميز و ناقض ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی 

دانست.
اين کارشناسان تاکيد کردند که اين رويه کمبود حضور زنان 

در عرصه های سياسی و حرفه ای را تشديد می کند.
برای انتخابات رياست جمهوری سال جاری، ۶8۶ تن ثبت نام 
کرده بودند که از ميان آن ها 30 نفر زن بودند. شورای نگهبان 

از تمامی اين افراد تنها صالحيت هشت مرد را تاييد کرد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بيانيه ای در عين حال 
سرکوب  هم چنين  و  روزنامه نگاران  عليه  محدوديت  اعمال 

برای  مشکوک  نامه  يک  می گويند  امريکايی  مقامات 
رييس جمهور اياالت متحده فرستاده شده است.

براساس اين گزارش، محتوای اين نامه شبيه به دو نامه سمی 
شهردار  بلومبرگ،  مايکل  برای  اخير  هفته  در  که  است 

نيويارک، فرستاده شده اند.
جان  از  حفاظت  که  متحده  اياالت  مخفی  سرويس 
نامه  اين  جلوی  است  گفته  دارد  برعهده  را  رييس جمهور 
حال  در  )اف بی آی(  فدرال  پوليس  بازرسان  و  شده  گرفته 

بررسی آن هستند.
شده  فرستاده  نيويارک  شهردار  برای  که  سمی  نامه های  در 
بودند، به حمايت او از طرح تشديد کنترول سالح در امريکا 

اشاره شده بود.
عليه سالح های  »شهرداران  دفتر گروه  به  نامه ها  اين  از  يکی 
بود، گروهی که  غيرقانونی« در شهر واشنگتن فرستاده شده 

آقای بلومبرگ تشکيل داده است.
نامه ديگر به دفتر اين شهردار در نيويارک فرستاده شده بود 

اما در يکی از مراکز پستی جلوی آن گرفته شده بود.
فرستاده شده  نامه های  اين  اوليه  آزمايش  است  گفته  پوليس 

برای آقای بلومبرگ، نشان دهنده وجود سم رايسين است.
به دست  کرچک  گياه  از  و  دارد  طبيعی  ريشه  رايسين  سم 
می آيد، اما ميزان سمی بودن آن هزار برابر بيشتر از سم سيانور 

است.

آزادی بيان در ايران در زمان انتخابات را محکوم کرده، در 
اين خصوص به زندانی بودن بيش از 40 روزنامه نگار، مسدود 
شدن چندين وب سايت سياسی، سرعت پايين اينترنت و قطع 
ايران  پيام ها در  نظير سرويس  الکترونيکی  ارتباطات  متناوب 

اشاره کردند.
ماه  از  ولسوالی ها  و  تهران  در  روزنامه نگاران  بازداشت  موج 
نماينده  مطهری،  علی  زمان  آن  شد.  آغاز  گذشته  سال  دلو 
برای  حکومت  از  بخشی  برنامه  را  بازداشت ها  اين  مجلس، 

»کنرول انتخابات« دانست.
پس از آن، در حوت13۹1 وزير اطالات اعالم کرد که اين 
زده  و خارجی« ضربه  داخلی  »۶00 خبرنگار  به  وزارت خانه 

است.
تحت  انتخابات  آستانه  در  نيز  ايران  رسانه های  حال  عين  در 
ماه  در  ايران  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  دارند.  قرار  نظارت 
بر  نظارت  انتخابات  اعالم کرد که در زمان  ثور سال جاری 
عملکرد رسانه ها افزايش می يابد و از مطبوعات خواسته بود تا 

در اين مدت »خودکنترولی« داشته باشند.

اين سم از طريق استشمام، خوردن و يا تزريق عمل می کند.
که  گفت  خبرنگاران  به  پنج شنبه  روز  نيويارک  پوليس 
نامه های  شبيه  اوباما،  بارک  برای  فرستاده شده  نامه های 

فرستاده شده برای مايکل بلومبرگ است.
کسی  اگر  که  شده  تهديد  نامه ها  اين  در  پوليس،  به گفته 
به دنبال سالح های فرستنده نامه ها باشد، »در صورتش شليک 

می کند.«
متهم  می سی سی پی  ايالت  از  مردی  نيز  ديگری  پرونده  در 
اوباما،  بارک  برای  رايسين  سم  به  آلوده  نامه های  که  است 
يک قاضی و يکی از سناتورهای می سی سی پی فرستاده است.

نامه های  با  ارتباط  در  واشنگتن  ايالت  در  هم  ديگری  مرد 
فرستاده شده برای يک قاضی دستگير شده است.

تشديد  حاميان  برجسته ترين  از  يکی  بلومبرگ  آقای 
اياالت  در  اسلحه  حمل  و  مالکيت  برای  قانونی  محدوديت 

متحده است.
از زمانی که 2۶ نفر در تيراندازی در يک مکتب در کانتيکت 
در دسامبر سال گذشته کشته شدند، بحث سالح های گرم در 
بين شهروندان امريکايی داغ شده و در صدر مباحث سياسی 

اين کشور قرار گرفته است.
آن تيراندازی، دومين حمله مرگ بار در يک محيط آموزشی 
سال  در  تک«  »ويرجينيا  دانشگاه  کشتار  از  پس  امريکا  در 

200۷ است که طی آن 32 نفر کشته شدند.

سازمان ملل به اعمال محدوديت  ها در آستانه انتخابات ايران اعتراض کرد

درباره نامه  مشکوک به اوباما تحقيق می شود

يک دادگاه سازمان ملل متحد در الهه، دو مقام 
ارتکاب  اتهام  از  را  صربستان  سابق  اطالعاتی 
جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت تبرئه کرد.

به گزارش بی بی سی، يوويچا استانيشيچ و فرانکو 
جنايات  از  متعددی  موارد  رهبری  به  سيماتويچ 
در  بالکان  شبه جزيره  درگيری های  در  جنگی 

دهه 1۹۹0 ميالدی متهم شده بودند.
پاک سازی  و  قتل  جمله  از  اتهام ها  اين  آن ها 

قومی را رد کرده بودند.
قضات دستور آزادی فوری اين دو نفر را صادر 

کرده اند.
يوويچا استانيشيچ و فرانکو سيماتويچ از متحدان 
رييس جمهور  ميلوشويچ،  اسلوبودان  نزديک 

سابق صربستان بودند.
گروه های  بودجه  تامين  و  آموزش  آن ها  اتهام 
و  کشتارهای جمعی  مسوول  که  بود  شبه نظامی 

اعمال شکنجه مردم غيرنظامی بودند.
امنيتی  استانيشيچ، ۶2ساله، رييس دستگاه  آقای 
رياست جمهوری  دوره  در  صربستان  دولت 
از قدرتمندترين  به عنوان يکی  بود و  ميلوشويچ 

چهره های اين کشور شناخته می شد.
امنيتی  سازمان  در  ۶3ساله،  سيماتويچ،  آقای 
بود.  اطالعاتی  ضد  مامور  صربستان،  دولتی 
جينجيچ،  زوران  ترور  پی  در  پيش  ده سال  او 
نخست وزير وقت صربستان، به الهه منتقل شده 

بود.
سارنوال  ها برای اين هر دو نفر درخواست حبس 

ابد کرده بودند.
جنگی  جنايات  بين المللی  دادگاه  ولی 
کافی  مستندات  است  کرده  اعالم  يوگسالوی 
وجود ندارد که نشان دهد هيچ يک از اين دو 
به سربازانی که گفته شده مسوول قتل و جنايات 
ديگر در بوسنی و کرواسی هستند، کمک کرده 

باشند.
در  دادگاه  اين  رييس  قاضی  اوری،  آلفونش 
جنايت ها  اين  که  کرد  تاييد  محاکمه  پايان 
صورت گرفته ولی گفت مستندات برای اثبات 

مسووليت مستقيم متهمان کافی نبوده اند.

دو مقام سابق صرب در 
دادگاه  الهه تبرئه شدند
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